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Samenvatting 

Dit rapport geeft een overzicht van het aantal elektriciteitsongevallen, dat in 2018 
heeft plaatsgevonden achter de meter, alsmede de aard en de ernst van de gevolgen 
van deze ongevallen. 
 
In dit rapport wordt met elektriciteitsongevallen bedoeld ongevallen die het gevolg zijn 
van het gebruik van elektriciteit bij huishoudelijke afnemers in Nederland (fraude- en 
diefstalincidenten zijn uitgesloten). Het heeft in de meeste gevallen dus betrekking op 
ongevallen met elektriciteit na de kWh-meter. Echter, indien in mediaberichten wordt 
gesproken over de elektriciteitsruimte/meterkast, is het veelal onduidelijk en daarmee 
onzeker of dit een incident betreft vóór of na de kWh-meter. In dat geval is bij de 
oorzaakcategorie elektriciteitsruimte/meterkast niet aan te geven of het een incident 
vóór of een incident na de kWh-meter is. 
 
In 2018 heeft Kiwa Technology in totaal 335 meldingen over elektriciteitsongevallen 
geregistreerd, met de volgende verdeling: 

• Bij 39% van de meldingen wordt het elektriciteitsongeval toegeschreven aan 
de installatie, bij 56% van de meldingen aan de elektrische apparatuur en bij 
5% van de meldingen is dit onbekend. 

• Bij de ongevallen veroorzaakt door elektrische apparatuur wordt bij 32% van 
de meldingen de meterkast vermeld en bij 21% de wasdroger. 

• De oorzaak is bij 60% van de gevallen onbekend. Bij 36% van de gevallen 
wordt kortsluiting of vermoedelijke kortsluiting als oorzaak genoemd. 
Overbelasting of vermoedelijke overbelasting wordt bij 4% van de meldingen  
genoemd. 

• In 2018 waren als gevolg van elektriciteitsongevallen 2 doden te betreuren en 
112 gewonden.  

 
Dit rapport bevat eveneens een overzicht en analyse van de elektriciteitsongevallen 
in de periode 2014 t/m 2018. Hiermee worden eventuele trends zichtbaar gemaakt.  
Over de periode 2014 t/m 2018 blijkt dat het aantal geregistreerde meldingen in de 
eerste 3 jaren is toegenomen en in het jaar 2017 voor het eerst is afgenomen, maar 
dat de verdeling in relatie tot object, veroorzakend apparaat en letsel vrijwel constant 
is. Met betrekking tot de oorzaak van het ongeval zien we in 2018 in de 
mediaberichten een verlaging van het aantal meldingen met betrekking tot de 
oorzaak ‘onbekend’. Het percentage ongevallen met als vermelding “oorzaak 
kortsluiting” is de laatste vier jaren gedaald van 33% naar 25%. 
 
Er bestaat in Nederland geen meldingsplicht voor elektriciteitsongevallen, zodat geen 
volledig beeld van de werkelijke aantallen ongevallen beschikbaar is. Door de aanpak 
van Kiwa Technology worden wel alle ernstige ongevallen geregistreerd. De 
informatie verzamelt Kiwa namelijk uit verschillende mediabronnen. In dit rapport is bij 
alle gemelde ongevallen  de oorzaak vermeld, zoals die door de media is 
opgetekend. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer en / of 
politie. In geen enkel geval is de oorzaak door middel van onderzoek van Kiwa 
vastgesteld.  
 
Vergelijking van de gegevens uit verschillende informatiebronnen is niet goed 
mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving 
hiervan verschillend zijn en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is 
vastgelegd. Uit de verkregen informatie komt naar voren, dat het menselijk handelen 
één van de voornaamste oorzaak van brand is. 
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Om een toename van het aantal elektriciteitsongevallen te voorkomen en hierin juist 
een afname te bewerkstelligen wordt aanbevolen om gerichte voorlichting te blijven 
geven aan de consument over: 

- het gebruik en onderhoud van de wasdroger; 
- het gebruik van de meterkast. 



 

VGI/1242/Htr                                                                                                                                                                                11 maart 2019 

© Kiwa N.V. - 3 - 

 

Inhoud 

Samenvatting 1 

Inhoud 3 

1 Inleiding 4 

2 Overzicht elektriciteitsongevallen 2018 5 

3 Vergelijking gegevens van  2014 t/m 2018 9 

4 Context elektriciteit bij kleinverbruikers 11 

5 Andere informatiebronnen 12 

6 Conclusies 15 

7 Aanbevelingen 16 

I Scope en begripsbepaling 17 

II Werkwijze 19 

III Overzicht registraties 2018 23 

IV Gegevens uit de vergelijking van fatale woningbranden 56 

V Vergelijking gegevens 2014 t/m 2018 57 
 
 



 

VGI/1242/Htr                                                                                                                                                                                11 maart 2019 

© Kiwa N.V. - 4 - 

 

1 Inleiding 

Dit rapport is opgesteld in opdracht van Netbeheer Nederland om - analoog aan de 
overzichtsrapportage van gasongevallen achter de gasmeter- een overzicht samen te 
stellen van elektriciteitsongevallen achter de huishoudelijke kWh-meter. Dit overzicht 
heeft Kiwa in 2012 voor het eerst samengesteld.  
 
Aangezien er in Nederland geen verplichte registratie plaatsvindt van elektriciteits- 
ongevallen achter de kWh-meter heeft Kiwa dezelfde werkwijze gehanteerd als voor 
het opstellen van overzichten van gasongevallen achter de huishoudelijke gasmeter. 
Hiervoor heeft Kiwa verschillende mediabronnen geraadpleegd.  
 
Daarnaast heeft Kiwa informatie  opgevraagd bij het Instituut Fysieke Veiligheid 
(afgekort IFV) van Brandweer Nederland. Dit Instituut verzamelt de gegevens van de 
fatale branden en voert daarvoor onderzoek uit. In dit rapport is een overzicht 
samengesteld uit de gegevens van het IFV over de periode 2014 t/m 2017. 
 
Deze rapportage geeft een gerubriceerd overzicht van de geregistreerde 
elektriciteitsongevallen achter de huishoudelijke kWh-meter in 2018. 
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2 Overzicht elektriciteitsongevallen 2018 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de elektriciteitsongevallen, die in 
2018 achter de kWh-meter hebben plaatsgevonden. De scope van dit rapport en een 
beschrijving van de gehanteerde begrippen staan in Bijlage I. De gebruikte werkwijze 
van het registreren en rubriceren van deze ongevallen is omschreven in Bijlage II. 
Een overzicht in detail van alle geregistreerde meldingen in 2018 is opgenomen in 
Bijlage III.  
 

2.1 335  geregistreerde elektriciteitsongevallen 
 
In het jaar 2018 zijn totaal 279 meldingen over huishoudelijke elektriciteitsongevallen 
geregistreerd. Het betreft hierbij ongevallen achter de meter (categorieën woonhuis, 
appartement, bedrijf, zorginstelling, restaurant, flatwoning, winkel, schuur bij woning, 
boerderij , garage bij woning, café, school, hotel, seniorencomplex). Daarnaast zijn 
nog 56 meldingen  over diverse andere objecten geregistreerd, waar ook een 
elektriciteitsongeval heeft plaatsgevonden, waarbij een relatie met de meterkast of 
een huishoudelijk elektrisch apparaat is vermeld. Deze gegevens zijn in de 
statistieken verwerkt. In de verdere uitsplitsing van de objecten gaat het om 
installaties die als gelijkwaardig met huisinstallaties beschouwd kunnen worden. 
 
Figuur 1 geeft de verdeling over het totaal van 335 objecten weer.  
 

 
 
 
Figuur 1  Geregistreerde objecten. 

Het eerste cijfer geeft het absolute aantal objecten weer, het tweede  
cijfer het percentage ten opzichte van het totaal aantal objecten. 
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2.2 Defecten in meterkast en wasdroger komen het meest voor 
 
De meldingen over elektriciteitsongevallen in woonhuizen zijn onder te verdelen in 
meldingen die te maken hebben met de gebouwgebonden elektriciteitsinstallatie en 
meldingen waarbij een huishoudelijk apparaat wordt genoemd. 
 
Een overzicht van meldingen over elektriciteitsongevallen door gebouwgebonden 
installaties en huishoudelijk apparatuur is weergegeven in Figuur 2 (335 meldingen). 
 
De meeste meldingen betreft een defect in de meterkast (32%). Wanneer de 
meldingen van de meterkast en die van de installatie (inclusief bedrading en 
leidingen) bij elkaar opgeteld worden is bij 38% van de geregistreerde meldingen het 
elektriciteitsongeval toe te schrijven aan de installatie, bij 5% van de meldingen is dit 
onbekend en bij 56% van de meldingen wordt het elektriciteitsongeval toegeschreven  
aan de elektrische apparatuur.  De wasdroger (21%) en de magnetron (10%) zijn de 
meest voorkomende type apparaten, die als gevolg van een defect  een 
elektriciteitsongeval hebben veroorzaakt. 
 

 
 
  
Figuur 2  Geregistreerde apparaten. 

Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het  
percentage ten opzichte van het totaal aantal meldingen. 
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2.3 Oorzaak van een elektriciteitsongeval is veelal nog niet bekend 
 
Van de geregistreerde meldingen is veelal de oorzaak (nog) niet bekend (bijna 60%). 
In de media wordt brand in het algemeen gemeld als gevolg van het ongeval, terwijl 
het nog niet bekend is wat de werkelijke oorzaak van het ongeval is. Bij elektriciteits-
ongevallen is veelal de oorzaak te wijten aan kortsluiting of overbelasting. Indien de 
oorzaak van de brand bij melding bekend is, wordt de melding kortsluiting (25%) 
meer genoemd dan de melding overbelasting (3%). 
 
 
Figuur 3 geeft de resultaten over 335 meldingen weer. 
 

 
 
 
 
Figuur 3  Geregistreerde oorzaken. 

Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het 
percentage t.o.v. het totaal aantal meldingen. 
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2.4 Aantal slachtoffers in 2018 is 112 waaronder 2 doden 

 
Een overzicht van de gevolgen van de elektriciteitsongevallen wordt in figuur 4 
gegeven. Het betreft in 2018 335 meldingen met en zonder slachtoffers. Om een 
beeld te krijgen tussen de verdeling wel / geen slachtoffers is een melding zonder 
slachtoffers als één eenheid geteld. Het totaal aantal eenheden komt hierdoor op 
395. Van de 395 meldingen waren er 281 zonder slachtoffers. In 2018 waren als 
gevolg van elektriciteitsongevallen 2 doden te betreuren en 112 gewonden. Van deze 
112 gewonden zijn 12 slachtoffers naar het brandwondenziekenhuis vervoerd.  
 

 
 
 
 
Figuur 4 Geregistreerde letselgevallen. 

Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het  
percentage t.o.v.  het totaal aantal meldingen. 

 
2.5 Schadeomvang 

 
Uit de verzamelde berichtgevingen  is geen indicatie over de omvang van de 
financiële schade te geven. De meldingen in de media zijn qua vermelde 
schadeomvang kwalitatief zoals: geringe schade, flinke / omvangrijke schade, 
rookschade, etc. 
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3 Vergelijking gegevens van  2014 t/m 
2018 

In het algemeen zijn de resultaten van de door Kiwa uit de mediaberichten 
verzamelde elektriciteitsongevallen van 2014 t/m 2018 vergelijkbaar.  
 
De meterkast en de wasdroger zijn het meest geregistreerd binnen de 
oorzaakcategorie “apparatuur”. Voor de afgelopen vijf jaren zijn de gemiddelde 
percentages respectievelijk 31% (meterkast) en 20% (wasdroger).  
 
In de afgelopen vijf jaren is de vermelding “onbekend” als soort defect gemiddeld 
62%. (laagste waarde in 2015 van 51% en hoogste percentage in 2017 van 73%). De 
melding “kortsluiting” is nagenoeg gelijk gebleven (gemiddeld 30%).  
 
Voor de volledigheid zijn in Bijlage V van dit rapport de overzichten van 2014 t/m 
2018 naast elkaar weergegeven, zodat de resultaten direct met elkaar vergeleken 
kunnen worden. 
 
In Figuur 5 zijn de incidenten met huishoudelijke elektrische apparaten weergegeven 
in de jaren 2014 t/m 2018 (dus exclusief de incidenten met de elektrische installatie 
en de meterkast). In 2018 zijn in het totaal 190 incidenten gemeld.    
  
In deze figuur is de top 8 van meest geregistreerde incidenten met huishoudelijke 
elektrische apparaten weergegeven. Dit zijn achtereenvolgens de wasdroger, 
magnetron, adapter, elektrische deken, koelkast, vaatwasser, computer en 
wasmachine. In 2018 maken deze apparaten tezamen circa 76% uit van de 
geregistreerde incidenten met huishoudelijke elektrische apparatuur en ten opzichte 
van het totale aantal incidenten veroorzaken deze apparaten circa 43% van de 
elektriciteits-ongevallen. In de jaren 2014 t/m 2017 maken  deze apparaten ten 
opzichte van alle huishoudelijke apparaten  respectievelijk 74%, 67%, 64%, en 71% 
uit van het aantal elektriciteitsongevallen met  huishoudelijke apparatuur en in relatie 
met het totale aantal incidenten in 2014 t/m 2017 is dit respectievelijk 41%, 36%, 
35%, en 43%. 

 
Figuur 5:  Geregistreerde absolute aantallen oorzaakcategorie huishoudelijke 

elektrische apparaten in 2014 t/m 2018. 
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In figuur 6 zijn de gegevens uit figuur 5 uitgezet als percentage van het totale aantal 
incidenten met huishoudelijke elektrische apparaten in dat jaar. 
 

 
 
Figuur 6:  Geregistreerde percentages oorzaakcategorie huishoudelijke 

elektrische apparaten in 2014 t/m 2018. 
 
 
Uit bovengenoemde gegevens worden de volgende conclusies getrokken: 
 

• Het aantal gemelde incidenten is vanaf 2014 tot en met 2016 toegenomen en 
in 2017 en wederom in 2018 iets afgenomen. Hierbij moet wel de 
kanttekening geplaatst worden of dit ook in werkelijkheid het geval is. De 
media besteden hier over de jaren heen soms meer en soms minder 
aandacht aan. 

• De wasdroger is de grootste veroorzaker van elektriciteitsongevallen bij de 
huishoudelijke apparaten. 

• Adapter voor het eerst in top 8 

• Lichte stijging magnetron 

• De verhouding van de geregistreerde meldingen tussen de verschillende type 
huishoudelijke apparaten, is nagenoeg gelijk gebleven. 
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4 Context elektriciteit bij kleinverbruikers 

In Nederland zijn ca.  7,6 miljoen huishoudelijke afnemers van elektriciteit (bron CBS 
2015). Bij de huishoudelijke afnemers staan diverse elektriciteitsverbruikende 
apparaten. Het aantal verschilt per consument.  
 
Door BesteProduct.nl is in 2014 een overzicht gemaakt van de penetratiegraad van 
enkele ‘grote’ elektrische apparaten bij kleinverbruikers huishoudelijke afnemers. Zo 
is de penetratiegraad  van de magnetron, vaatwasser en wasdroger respectievelijk 
circa 88% , 61% en 63%. (zie figuur 8)  
 
 

 
 
Figuur 8:  Overzicht penetratiegraad van enkele huishoudelijke elektrische 

Apparaten in 2014.   
Bron: informatie fabrikanten bewerkt door BesteProduct.nl  

 
 
Indien men het totaal aantal geregistreerde incidenten over 2018, totaal 335 stuks , 
deelt door totaal aantal huishoudelijke afnemers, wordt het percentage 
elektriciteitsongevallen berekend op 0,005%.  
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5 Andere informatiebronnen 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten vermeld van de gegevens die uit andere 
informatiebronnen is verkregen dan de mediaberichten. 
 

5.1 Ontwikkelingen vanuit normcommissies  
 
In diverse betrokken normcommissies, vooral voor gas, staat het thema weerstand 
tegen een bepaalde temperatuurbelasting hoog op de agenda. 
Voor wat betreft “gas” is de gassector betrokken bij de normen serie NEN 7244 (voor 
distributie leidingen, de betreffende normcommissie is NEN 349.008) en de norm 
NEN 1078 (voor gasleidinginstallaties, de betreffende normcommissie is NEN 
349.100).  Voor de revisie van NEN 1078 als voor NEN 7244-deel 6 zijn er prestatie 
eisen geformuleerd en is een testmethode opgenomen voor de weerstand tegen 
temperatuur belasting.  
Prestatie-eisen geven een handvat om eventueel maatregelen te treffen voor die 
componenten in de meterkast die niet aan deze prestatie eisen (kunnen) voldoen.  
 
Als temperatuurbelasting is een belasting gekozen van 30kW, een 
temperatuurbelasting bij een beginnende smeulbrand. Als prestatie eis is nu 
opgenomen: leidingen en hun componenten moeten een temperatuur belasting van 
10 kW/m2 kunnen weerstaan met een toegestane lekkage van maximaal 5l/h. 
De  revisie van NEN 1078 is gepubliceerd op 17 januari 2018. Relevante 3378 NPR 
bladen (vallend onder de NEN 1078 en NEN 8078) zijn aangepast en op 17 januari 
2018 gepubliceerd. De revisie van NEN 7244 deel 6 is gepubliceerd op 20 maart 
2018.  
 
Vanaf eind 2018 ligt dit onderwerp op een hoger niveau binnen de kerncommissies 
van NEN op het gebied van elektriciteit, gas en water. 
 
 

5.2 Cijfers verkregen uit databases Instituut Fysieke Veiligheid. 
Kiwa Technology heeft  het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) geraadpleegd om meer 
achtergrond gegevens te krijgen van uitgevoerde onderzoeken naar fatale 
woningbranden. Dit, met name om inzicht te krijgen in die gegevens waarbij 
elektriciteit als oorzaak wordt genoemd.  
Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van 
brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een 
woonfunctie of in een ander ‘woon gerelateerd’ object en die niet door opzet is 
veroorzaakt. 
 
Een algemeen overzicht van de bevindingen van het IFV is opgenomen in Bijlage IV.  
 
Uit de rapportages van 2014 t/m 2017 blijkt dat een van de belangrijkste oorzaken 
van fatale branden roken is in woon-of slaapkamer (gem. 27%). Hierbij ontstonden de 
branden in (gestoffeerd) meubilair en bedden/matrassen (gem. 31%). Van de overige 
belangrijke brandoorzaken (zoals kortsluiting, koken, explosie, kaarsen) verschilt het 
aandeel per jaar. Elk jaar is van een groot deel van de fatale woningbranden de 
oorzaak niet bekend (gem. 21%).  
 
Uit brandweerstatistieken 2014 t/m 2017 (zie tabel 1) blijkt dat gemiddeld 34% van de 
binnenbranden (exclusief anders/onbekend), een defect aan apparatuur of het 
verkeerde gebruik ervan de oorzaak van de brand was.  
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Vanaf 2014 worden de brandweerstatistieken opgenomen in zgn. ‘Jaaroverzicht 
fatale woningbranden’. In tabel 2 zijn de brandoorzaken weergegeven voor 2014 t/m 
2017.  

 
 
 
Tabel 1:  Brandoorzaken en voorwerp waarin brand ontstaat 
 
 
Uit de jaaroverzichten fatale woningbranden van 2014, 2015, 2016 en 2017 blijkt dat 
respectievelijk 40%, 26%, 15% en 22% van de binnenbranden, een defect aan 
apparatuur of het verkeerde gebruik ervan de oorzaak van de brand was (zie tabel 2). 
  

 
 
Tabel 2: Voorwerp waarin brand is ontstaan 
 
Voor een defect aan apparatuur worden voor deze vier jaren uit tabel 2 de volgende 
elektrische apparaten genoemd: tafelcontactdoos, televisie, oplaadbare tondeuse, 
kookplaatje, een stekkerverdeeldoos, een videorecorder of versterker, een 
wekkerradio, een centraaldoos/installatie, koelkast, een koffiezetapparaat, 
papierversnipperaar, vrieskast, koel-/vriescombinatie, wandradio en een computer. In 
de categorie ‘anders’ vallen vuurwerk, een afvalbak en een kaars. 
 
Rookmelders 
 
De verplichting om rookmelders in woningen aan te brengen bestaat sinds 2003 voor 
nieuwbouwwoningen en wanneer er sprake is van een functiewijziging naar een 
woonfunctie. Vanaf 2010 is het verplicht om rookmelders in nieuwbouwwoning vast 
aan het 230V net te plaatsen. Vanaf 2013 is het verplicht rookmelders te hebben in 
huurwoningen. In de jaren ervoor werden rookmelders sterk aanbevolen door 
verzekeraars.  
 
Hoewel een aanzienlijk aantal huishoudens rookmelders in huis heeft (circa 70% 
tenminste één rookmelder), is het percentage huishoudens met werkende 
rookmelders erg laag en wel circa 45%. Het percentage huishoudens waar sprake is 
van rookmelders die werken en op de juiste plek hangen, is nog lager en wel  circa 
35% (Bron: rapport ‘Effectiviteit van rookmelders in woningen’ van IFV sep 2015). In 
hoeverre de preventieve werking van een rookmelder effectief is, is niet uit diverse 
databases (CBS statistiek, gegevens IFV, gegevens Kiwa) te halen. 
 
 
 

  Onvoorzich-

tigheid 

anders

Onvoorzich-

tigheid met 

apparaat

Kortsluiting/

defect 

apparaat

onvoorzich-

tigheid bij 

koken

onvoorzich-

tigheid bij 

roken

Onbekend

2014 16% 3% 17% 23% 30% 10%

2015 7% 11% 15% 15% 30% 22%

2016 18% 3% 16% 9% 19% 34%

2017 15% 7% 15% 15% 30% 19%

  kachel meubilair Kleding/ 

textiel

Pan/   

frituurpan

Elektrisch 

apparaat

Bed/  

matras

Stoel/  

bank

anders onbekend

2014 3% 3% 7% 17% 20% 7% 13% 17% 13%

2015 4% 4% 7% 11% 11% 15% 19% 4% 26%

2016 3% 3% 16% 3% 9% 9% 25% 6% 25%

2017 0% 0% 15% 11% 11% 7% 19% 25% 11%
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5.3 Cijfers Verbond van verzekeraars 
Gegevens over schade aan o.a. woongebouwen zijn te vinden in de statistieken, die 
via de website van het Verbond van Verzekeraars te raadplegen zijn. Veel gegevens 
komen uit verkochte polissen en het uitgekeerde bedrag per jaar per soort schade.  
 
Vanaf 2014 worden per jaar gegevens verzameld in een document ‘Risicomonitor 
Woningbranden’. Voor deze risicomonitoren zijn cijfers gebruikt van het Centrale 
Informatie Systeem voor verzekeraars (CIS), Brandweer Nederland en Stichting 
Salvage. 
 
In 2017 waren er 95.964 brandclaims. Vergeleken met de 103.657 in 2016 is het 
aantal licht gedaald.   
 
In het beleidsplan 2017 wordt net als in 2016 ‘Brandpreventie’ genoemd als 
speerpunt. In samenwerking met onder meer de brandweer richten verzekeraars zich 
op preventieve maatregelen om schade zoveel mogelijk te beperken. Daarbij worden 
burgers en bedrijven ook gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ook wordt 
gewerkt aan een visie op brandveilig ondernemen, en doet het Verbond mee met de 
Brandpreventieweken van de Brandwondenstichting en komt er een strategisch 
samenwerkingsverband met Brandweer Nederland. 
 

5.4 Vergelijking van gegevens 
 
Vergelijking van de gegevens uit de verschillende informatiebronnen is niet goed 
mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie  en de omschrijving 
hiervan verschillend is en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is 
vastgelegd.  
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6 Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de conclusies vermeld van de door Kiwa geregistreerde 
elektriciteitsongevallen, veroorzaakt achter de meter en is een korte samenvatting 
van de opgetekende aantallen ongevallen vermeld.  
 
De resultaten uit  2014 t/m 2018 zijn vergelijkbaar. De meterkast en de wasdroger zijn 
de belangrijkste apparaten, die een elektriciteitsongeval veroorzaken.  
 
Kiwa heeft op basis van de geregistreerde elektriciteitsongevallen met huishoudelijke 
apparatuur (exclusief elektrische installatie en meterkast) een top 8 van meest 
veroorzakende apparaten van elektriciteitsongevallen samengesteld. Gerangschikt 
van hoog aantal naar laag aantal elektriciteitsongevallen zijn dit de volgende 
apparaten: wasdroger, magnetron, adapter, elektrische deken, koelkast, vaatwasser, 
computer en wasmachine. Voor de afgelopen vijf jaren bleken deze apparaten samen 
goed voor gemiddeld 40% van het totaal van geregistreerde incidenten.  
 
Vergelijking van de gegevens uit de verschillende informatiebronnen is niet goed 
mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie  en de omschrijving 
verschillen en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is vastgelegd.  
 
In 2018 heeft Kiwa Technology in totaal 335 elektriciteitsongevallen geregistreerd, 
met de volgende verdeling: 

• Bij 39% van de meldingen wordt het elektriciteitsongeval toegeschreven aan 
de installatie, bij 56% aan de elektrische apparatuur en bij 5 % van de 
meldingen is dit onbekend. 

• Bij de ongevallen veroorzaakt door elektrische apparatuur is bij 32% van de 
meldingen de meterkast genoemd en bij 21% van de meldingen de 
wasdroger genoemd als oorzaak. 

• Bij ongeveer 60% van de gemelde incidenten is de oorzaak niet opgetekend 
en derhalve onbekend. Als oorzaak is bij 37% van de gevallen kortsluiting of 
vermoedelijke kortsluiting als oorzaak genoemd. 

 
In 2018 waren als gevolg van elektriciteitsongevallen 2 doden te betreuren en 112 
gewonden.  
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7 Aanbevelingen 

De registraties in dit rapport zijn vooral gebaseerd op mediaberichten. Kiwa geeft de 
sector in overweging om meterkastbranden technisch te onderzoeken. Dit om de 
technische oorzaak / oorzaken goed in kaart te kunnen brengen. Op basis van de 
verkregen resultaten kunnen dan betere conclusies worden getrokken en kan er 
gericht informatie worden verstrekt aan de betrokken partijen.  In 2016 is door de 
gassector een start gemaakt met het onderzoeken van een aantal meterkastbranden. 
Op dit moment zijn daaruit nog geen algemene conclusies te trekken. 
 
Uit de verkregen informatie uit andere bronnen dan mediaberichten komt naar voren, 
dat het menselijk handelen een van de voornaamste oorzaken van brand is. 
Om een toename van het aantal elektriciteitsongevallen te voorkomen en hierin juist 
een afname te bewerkstelligen wordt aanbevolen om gerichte voorlichting te geven 
aan de consument over: 
 

- het gebruik en onderhoud van de wasdroger; 
- het gebruik van de meterkast. 

 
Door de netbeheerders zijn reeds voorlichtingsacties in gang gezet via 
www.energieveilig.nl.  
 
ABB is op 1 maart 2016 van start gegaan met de bewustwordingscampagne ‘Doe de 
meterkastcheck’.  Ook hebben zij onderzoek laten doen door Bouwkennis onder 
consumenten en daarvan zijn twee whitepapers geschreven. Voor meer informatie 
zie http://new.abb.com/low-voltage/nl/nieuws/meterkastcheck-nl.   
 
Een belangrijk advies om brand in je woning te voorkomen is om brandbare 
materialen uit de buurt van de kookbron te houden en passende deksels bij de hand 
te houden om in geval van vlam in de pan de brand snel te kunnen doven. Ook is het 
raadzaam om stekkerdozen niet zomaar onderling met elkaar te verbinden. In dit 
digitale tijdperk van smartphones en tablets adviseren brandweer en verzekeraars 
daarnaast om geen batterijen of lithium-accu’s op te laden als je niet thuis bent of als 
ligt te slapen. Ook belangrijk: voorkom ‘overladen’. Als de telefoon, tablet of 
apparatuur is opgeladen, is het verstandig meteen de stekker uit het stopcontact te 
halen. En gebruik alleen de originele oplader. 
 
Voorlichting vindt ook  plaats via de diverse brandweersites en via het Verbond van 
Verzekeraars. Eveneens geven fabrikanten van huishoudelijke apparatuur in hun 
gebruiksaanwijzing tips voor onderhoud en waarschuwingen voor mogelijke gevaren.  
 
Voorlichting naar consumenten blijft een belangrijk aandachtspunt en verdient 
continuïteit. 
 
 
 
 

http://www.energieveilig.nl/
http://new.abb.com/low-voltage/nl/nieuws/meterkastcheck-nl
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I Scope en begripsbepaling 

 
Algemeen 
In deze bijlage wordt de scope van de rapportage vermeld, alsmede een toelichting 
op de in dit rapport gebruikte termen voor het indelen van de soort  
elektriciteitsongevallen. 
 
1. Scope 
De rapportage is gericht op elektriciteitsongevallen achter de KWh-meter bij 
huishoudens. In het Bouwbesluit is bepaald dat elektrische installaties van woningen 
en andere gebouwen moeten voldoen aan de norm NEN- 1010 of gelijkwaardig.  
NEN 1010 geeft de minimale voorschriften waaraan een elektrische installatie moet 
voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen. 
 
Wanneer er in de media wordt gesproken over een incident in de 
elektriciteitsruimte/meterkast is het vaak onduidelijk  of dit een incident betreft vóór of 
na de kWh-meter. Deze meldingen zijn ook in dit rapport opgenomen. Omdat het voor 
netbeheerders relevant kan zijn, zijn ook de bekende niet huishoudelijke 
meterkastongevallen gerapporteerd. 
 
In deze rapportage zijn eveneens de meldingen over incidenten met huishoudelijke 
apparaten opgenomen, die in andere objecten dan woningen staan. 
 
2. Termen 
 
Elektriciteitsongeval 
Een elektriciteitsongeval wordt als volgt omschreven (in analogie met de definitie van 
aardgasongeval ):  
“Een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, voortvloeiende uit een onveilige situatie 
of een onveilige handeling mede veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik 
van elektriciteit, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan”. 
 
Deze definitie houdt in dat gevallen van waar bekend is dat opzet in het spel is, deze 
niet als elektriciteitsongeval worden aangemerkt. Opzet hierbij is bijvoorbeeld ook 
schade door diefstal van elektriciteit in het kader van hennepteelt. Bij de start van dit 
project (2012) bleek het aantal geregistreerde incidenten waarbij opzet in het spel 
was ruim twee maal zo hoog te liggen als de “echte ongevallen”. Ook in 2018 zijn er 
vele wietplantages aangetroffen en ontmanteld. In een aantal gevallen zijn deze 
ontdekt doordat er ongevallen hebben plaatsgevonden. 
 
Aard van de ongevallen 
De elektriciteitsongevallen worden gerubriceerd in de te onderscheiden typen 
ongevallen, zoals die in de diverse informatiebronnen worden gemeld. In de media 
wordt oorzaak en gevolg verschillend gehanteerd. Dit betekent dat deze termen  niet 
te onderscheiden zijn. 
 
Brand 
Brand kan ontstaan doordat de toegepaste beveiliging tegen overstroom niet is 
afgestemd op de toegepaste leidingmaterialen. De doorsnede van de aders is te klein 
voor de gebruikte overstroombeveiliging. Bij overbelasting ontstaat 
warmteontwikkeling, de leidingisolatie smelt, leidingen verbranden en hiermee 
ontstaat het risico op brand. Daarnaast kan de  overgangsweerstand in verbindingen  
warmteontwikkeling geven, waardoor het risico ontstaat op  brand. Deze 
overgangsweerstand kan ontstaan doordat:  

• schroefverbindingen niet stevig genoeg of helemaal niet zijn aangedraaid; 
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• veerklemmende verbindingen hun veerkracht verliezen door veroudering of 
kruip; 

• er bij flexibele leidingen geen adereindhulzen worden gebruikt maar vertinde 
uiteinden. Tin heeft een heel lage kruipspanning waardoor 
schroefverbindingen op den duur los gaan zitten.  

 
Elektrocutie 
Onder spanning staande delen zijn niet deugdelijk afgeschermd of geïsoleerd. 
Installatiedelen zijn niet deugdelijk geaard. Hierdoor kunnen de metalen delen van de 
installatie en hun omgeving bij een isolatiefout onder spanning komen te staan, 
waardoor er bij aanraking gevaar is voor elektrocutie. 
 
Overbelasting 
De woonhuisinstallatie is normaal beveiligd tegen overbelasting. Bij het toepassen 
van te kleine leidingdiameters ontstaat er overbelasting. Men moet hier denken aan 
(opgerolde) verlengsnoeren, waarbij  er  dan geen afschakeling plaatsvindt. De 
leidingen worden te warm, smelten en er kan brand en of kortsluiting ontstaan. 
 
Oververhitting 
Oververhitting kan veroorzaakt worden door overbelasting en/ of kortsluiting. Deze 
term wordt in de media ook gebruikt bij het te heet worden van wasgoed en voedsel. 
Soms wordt vermoedelijke oververhitting gemeld. Dit geeft dan een extra onzekerheid 
over de werkelijke toedracht. 
 
Kortsluiting 
Bij een kortsluiting tussen fase en nul of tussen fase en aarde lopen er grote stromen 
door de installatie. Indien een smeltveiligheid niet is afgestemd op de bedrading en 
de installatie dan wordt er veel warmte ontwikkeld. Hierdoor kan  brand  ontstaan. 
 
Vermoedelijk kortsluiting 
De term “vermoedelijk kortsluiting” wordt regelmatig gebruikt als men (nog) geen 
oorzaak heeft kunnen vaststellen van het ontstaan van een brand. Of deze 
berichtgeving  dan gebaseerd is op de kwaliteit van de aangetroffen elektrische 
installatie c.q. apparatuur is niet duidelijk. Mogelijk leidt men dit dan af uit de plek 
waar de brand mogelijk is ontstaan (meterkast) of  omdat dit als een zeer 
waarschijnlijke  oorzaak wordt verwacht.  
 
Onbekend 
In de berichtgeving wordt niet altijd een specifieke oorzaak genoemd. Er wordt soms 
wel gesproken over elektriciteit  zonder een nadere toelichting. Deze gegevens 
worden in dit rapport  geregistreerd als “onbekend”. 
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II Werkwijze 

1. Wijze van melden en registreren 
Het melden van elektriciteitsongevallen is niet verplicht: noch wettelijk noch 
anderszins. Kiwa Technology heeft informatie verzameld via de volgende bronnen: 

• Krant en andere publicaties. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
knipseldienst. 

• Internet. Vooral brandweersites en lokale nieuwsbladen zijn hiervoor  
informatie bronnen. 

• Gebruik van het contactennetwerk van Kiwa. 
Op basis van bovenstaande bronnen is het aannemelijk dat vrijwel de meeste  
ernstige ongevallen in deze rapportage (registratie) zijn opgenomen.  
Ongevallen die op geen enkele manier worden bericht zijn niet in deze rapportage 
opgenomen. Dit aantal is niet in te schatten. Veelal zullen dit lichte ongevallen en 
bijna incidenten zijn. 
 
De werkwijze die Kiwa in 2018 heeft toegepast voor het registreren en verwerken van 
elektriciteitsongevallen is identiek aan die welke is toegepast in de rapportagejaren 
2012 t/m 2017. 
 
De meterkast is de plek waar de verantwoordelijkheid van de netbeheerder overgaat 
naar  de bewoner/huiseigenaar. De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor 
elektriciteitsongevallen veroorzaakt door (consumenten) apparatuur en/of de 
elektrische binnen installatie .  
 
2. Onzekerheid over de oorzaken 
In dit rapport wordt bij alle gemelde ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die in de 
media wordt genoemd. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer 
en/ of politie. In geen enkel geval heeft Kiwa opdracht gekregen om onderzoek te 
doen naar de oorzaak van een elektricitietsongeval. Om hierover een beeld te krijgen 
zijn rapportages van het Instituut Fysieke Veiligheid van Brandweer Nederland 
geraadpleegd. Bij dit instituut verricht men onderzoek naar de oorzaak van 
ongevallen waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen. 
 
In de mediaberichten worden nauwelijks incidenten vermeld  met de beschrijving 
“klussen in huis”. Deze meldingen worden beschreven als een incident naar 
aanleiding van de installatie of onder de categorie “onbekend”. 
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3. Soort defect 
Van alle geregistreerde meldingen heeft Kiwa, voor zover mogelijk, de initiële oorzaak 
van het incident bepaald.  
De volgende rubricering is hierbij gehanteerd: 
 

- Onbekend; 

- Kortsluiting; 

- Vermoedelijk kortsluiting; 

- Overbelasting; 

- Vermoedelike overbelasting; 

- Blikseminslag; 

- Vermoedelijk blikseminslag. 

 
4. Onderverdeling naar gebruik (object) 
De basis voor dit onderzoek zijn woonhuisinstallaties. De berichtgevingen geven vaak  
informatie over de aard van de toepassing / gebruik, waarbij de eisen van de 
elektrische installaties overeenkomen met die van woonhuisinstallaties. Waar bekend 
is deze extra informatie vermeld in het overzicht en de grafieken. 
  
(In rapport opgetekend)  (Diversen) 
 

- Woonhuis Assielcentrum 

- Appartement Bungalow 

- Bedrijf Buurthuis 

- Zorginstelling Caravan 

- Restaurant Chalet 

- Flatwoning Keet 

- Winkel Kinderdagverblijf 

- Schuur bij woonhuis Kinderspeelparadijs 

- Boerderij Kiosk 

- Garage bij woonhuis Manege 

- Café Paardenstal 

- School Penitentiaire inrichting 

- Hotel Sportcomplex 

- Seniorencomplex Sporthal 

 Studentenkamer 

 Studentenwoning 

 Vakantiehuis 

 Woonboot 

 Zorgboerderij 

   
 

(Cursief afgedrukte objecten komen zeer zelden voor en zijn in dit rapport 
samengevoegd als diversen) 
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5. Onderverdeling naar apparaat  
Een incident ontstaat naar aanleiding van de installatie of naar aanleiding van de 
toegepaste apparatuur. Uit de berichtgevingen zijn de volgende apparaten te 
onderscheiden als oorzaak van incidenten. 
 
(In rapport opgetekend) (Diversen) 
 

- Meterkast Accu elektrische scooter 

- Wasdroger Airco 

- Magnetron Airfryer 

- Oplader Dimmer 

- Bedrading Ventilator 

- Elektrische deken Elektrisch zonnewering 

- Koelkast Elektrisch apparaat 

- Zonnepanelen Hoverboard 

- Computer Kabelhaspel 

- Vaatwasser Fietsaccu 

- Wasmachine Kerstboomlampjes 

- Lamp Koeling 

- Televisie Kruimeldief 

- Elektrische kachel Lichtbak aquarium 

- Stopcontact Pomp 

- Vriezer Verlichting 

 Terrasheater 

 Wekkerradio 

 Zaklamp 

 Zonnebank 

 Stekkerdoos 

 Tablet 
 Waterkoker 
 Frituurpan  

 
 

 

(Cursief afgedrukte apparaten objecten komen zeer zelden voor en zijn in dit 
rapport samengevoegd als diversen) 
 
Wanneer er wordt bericht over de meterkast is het onzeker of dit vóór of na de meter 
betreft. 
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6. Letsel  
Naast materiele schade is in een aantal gevallen ook persoonlijk letsel ontstaan. De 
volgende omschrijvingen worden in de berichtgevingen gehanteerd: 
 

- Geen 
- Rookvergiftiging Ziekenhuis 
- Ziekenhuisopname 
- Rookvergiftiging 
- Gewonden 
- Doden 
- Brandwondenziekenhuis 

 
NB Deze catagorie-indeling is gebaseerd op de omschrijvingen die in de media 
worden gemeld.  
 
7. Onderverdeling naar gevolg 
Ongevallen kunnen leiden tot slachtoffers: licht of zwaargewond, of dodelijke 
slachtoffers. Daarnaast kunnen de ongevallen leiden tot schade aan (delen van) 
woonhuizen al dan niet veroorzaakt door brand. 
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III Overzicht registraties 2018 

 Legenda aantallen (n) letsel: 

n R = Rookvergiftiging 

n Z = Ziekenhuisopname 

n RZ = Rookvergiftiging + Ziekenhuisopname 

n G = Gewonden 

n D = Dodelijk letsel 

n B = Brandwondenziekenhuis 

 

Datum Plaats Soort Apparaat Schade Gebruik Letsel Omschrijving  (letterlijk uit mediaberichtgeving) 

1-1-
2018 

Eemnes Kortsluiting koelkast beperkt Paardenstal 0G EEMNES - In een paardenstal aan de Goyergracht-Zuid heeft rond 11.45 uur brand gewoed. De eigenares ontdekte de 
brand omdat er rook uit het dak kwam. Zij alarmeerde de brandweer en redde twee paarden uit de stal. Drie andere dieren 
stonden al buiten. Kortsluiting in een koelkast was de oorzaak van de brand. 

2-1-
2018 

Rotterdam vermoedelijk 
kortsluiting 

onbekend aanzien
lijk 

Buurthuis 0G Brand buurthuis Wielewaal veroorzaakt door kortsluiting. De brand in Buurtpost Wielewaal is waarschijnlijk veroorzaakt door 
een kortsluiting. Eerder werd gedacht dat er tijdens de jaarwisseling vuurwerk naar binnen was gegooid. Het pand aan 
de Rollostraat stond in lichterlaaie, nadat een brand ontstond in een ruimte op de eerste verdieping. Als gevolg hiervan 
raakte Buurtpost Wielewaal zwaar beschadigd. 

1-1-
2018 

Harich vermoedelijk 
kortsluiting 

onbekend aanzien
lijk 

Manege 0G De twee kantines en de twee bakken in manege Gaasterland in Harich zijn onbruikbaar door de felle brand die op 
nieuwjaarsdag in het onderkomen uitbrak. Op het grote dak zijn alle platen verschrompeld door de enorm hitte die er 
ontstaan is. Het vermoeden is dat in de keuken de brand is ontstaan, mogelijk door kortsluiting. 

3-1-
2018 

Amstelveen Onbekend magnetron brand Woonhuis 0G De brandweer rukte woensdag in het begin van de middag uit na melding van een brand aan de Maarten Lutherweg in 
Amstelveen. De brand in een woning bleek te zijn ontstaan in de magnetron. Brandweer en politie wisten de situatie ter 
plaatse snel onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. De brand was snel geblust waardoor de schade beperkt is 
gebleven. Hoe de magnetron precies vlam heeft kunnen vatten, is nog niet duidelijk. 

5-1-
2018 

Kolhorn Onbekend Wasdroger aanzien
lijk 

Woonhuis 0G Vrijdag tegen de middag heeft een wasdroger aan de Sportstraat vlam gevat en gezorgd voor een behoorlijke 
schade.Omwonenden hebben, voordat de brandweer arriveerde, uit een vijver emmers water gehaald om zo snel mogelijk 
te beginnen met blussen. Ook hadden zij de elektra uitgeschakeld.Toch konden zowel de omwonenden als de brandweer 
niet voorkomen dat er flinke schade aan de woning ontstond. 

6-1-
2018 

Heemstede Overbelasting magnetron brand Woonhuis 0G Een magnetron in een woning aan de Gelderlandlaan in Heemstede heeft vanmiddag vlam gevat. Dit kwam omdat twee 
kinderen zin hadden in popcorn, maar deze iets te lang in de magnetron hebben laten opwarmen. Rond 16.30 uur kreeg de 
brandweer melding van de brand. Er was veel rook aanwezig in het huis.De brandweerlieden hebben de brandende 
magnetron naar buiten getild en daar geblust. De rook is door middel van een ventilator uit de woning geblazen.  

6-1-
2018 

Hilversum Kortsluiting onbekend beperkt Woonhuis 0G HILVERSUM - Zaterdagavond 6 januari is rond 22:40 brand uitgebroken op de zolder van een woning aan de 
Eemnesserweg in Hilversum. De brandhaard zit in het dak van de woning. Ook werd voorkomen dat de brand, ontstaan 
door een elektrisch probleem, oversloeg naar de woningen ernaast. 
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Datum Plaats Soort Apparaat Schade Gebruik Letsel Omschrijving  (letterlijk uit mediaberichtgeving) 

8-1-
2018 

Delft overbelasting elektrische 
deken 

rook Flatwoning 0G In een woning in een flat aan de Roland Holstlaan in Delft heeft gisteravond een matras in brand gestaan. De oorzaak was 
vermoedelijk een elektrische deken, aldus District8. Er is één iemand naar het ziekenhuis vervoerd. De woning heeft flinke 
schade opgelopen.  

8-1-
2018 

Rotterdam Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G . In een vrijstaande woning aan het Prinses Beatrixplantsoen in de Rotterdamse wijk Hillegersberg brak vanmiddag 
omstreeks 13.45 uur brand uit in de meterkast. Ook de gasleiding vatte vlam. Iedereen kon op tijd de woning verlaten. 
Netbeheerder Stedin sloot de gastoevoer en elektriciteit af. Een aantal huizen aan het plantsoen kwam zonder stroom te 
zitten. 

9-1-
2018 

Groningen Onbekend Meterkast brand Bedrijf 0G Brandweer met spoed naar Zeewinde 5 te Groningen voor een brand P1 (inci-06) Gebouwbrand (meterkast*) GIBO Groep 
Zeewinde 5 :3 Groningen 011833 011850 

9-1-
2018 

Voorburg Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Brandweer met spoed naar Van Lodensteijnstraat 8 te Voorburg voor een woningbrand P1 Gebouwbrand woning (VK: 1) 
(meterkast) van Lodensteijnstraat 8 VOORB 159591 155130 157150 157430 

9-1-
2018 

Velserbroek Onbekend magnetron brand Appartement 2RZ Er woedde dinsdagochtend brand in een appartement op Maan Bastion in Velserbroek..De brand is volgens een wijkagent 
ontstaan in een magnetron. Een woordvoerder van de brandweer kon dat nog niet bevestigen, maar gaf wel aan dat de 
brand inderdaad in de keuken is begonnen. Een onderzoek naar de precieze oorzaak volgt. Een oudere vrouw, de 
bewoonster, is door een van de aanwezige ambulances naar het het ziekenhuis gebracht. Ze was alleen in de woning. Ook 
een bewoonster van een aangrenzende woning werd naar het ziekenhuis gebracht. Beide dames worden gecontroleerd in 
verband met het inademen van rook.De bewoners van de aangrenzende appartementen werden opgevangen in sporthal 
Het Polderhuis. Het ging om een groep van zo’n 15 personen 

9-1-
2018 

Rijssen Overbelasting Oplader beperkt Woonhuis 0G Oplader iPhone 6 in  Rijssen ontploft in slaapkamer. Alle stoppen sloegen door.  Het kastje lag geblakerd op de grond.  

9-1-
2018 

Hellevloetsl
uis 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Dinsdagmiddag 9 januari om 15.40 uur heeft een wasdroger vlam. Dit gebeurde in een woning aan de Rijksstraatweg in 
Hellevoetsluis.De bewoonster had samen met de buurvrouw geprobeerd om het vuur te doven, maar dit lukt niet, waarna ze 
de brandweer heeft gebeld. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar kon niet voorkomen, dat het hele huis 
vol rook kwam te staan.De brandweer heeft het pand gelucht en de zaak is overgedragen aan Salvage 

10-1-
2018 

Zaandam Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Op de Govert 't Hoenstraat was brand uitgebroken.Het was ontstaan in de droger. De brandweer was er snel bij om erger te 
voorkomen. En om de dieren naar buiten te brengen. Twee konijnen en een hond. Verder raakte niemand gewond 

12-1-
2018 

Aalsmeer Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Om vijf voor één in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 januari werd de Brandweer gealarmeerd voor een woningbrand 
in de Gloxiniastraat.Ter plaatse bleek dat er een wasdroger in de brand stond. Deze stond op de begane grond. Door snel 
optreden kon de Brandweer erger voorkomen en bleef de schade beperkt tot de droger en het plafond. Gelukkig is niemand 
gewond geraakt 

11-1-
2018 

Oostdijk Kortsluiting Bedrading beperkt Woonhuis 0G De binnenbrand waar vanmiddag de brandweer voor uitgerukt is, bleek een kortsluiting in een contactdoos te zijn. Dit 
maakte de brandweer van Krabbendijke bekend.. Echter bleek er geen brand te zijn, maar de bewoners roken een 
brandlucht dus hebben hiervoor de brandweer gebeld. De brandweer  heeft met een warmtebeeldcamera gezocht en ze 
zagen een warme plek achter een gipsplaat. De brandweer heeft een stuk van een gipsplaat verwijderd en kwam erachter 
dat het een contactdoosje betrof welke door kortsluiting is gaan smeulen.  

10-1-
2018 

Hoofddorp Kortsluiting elektrische 
deken 

aanzien
lijk 

Woonhuis 5RZ Wat het gebruik van een elektrische deken voor gevolgen kan hebben, wordt deze woensdagochtend in de Prinses 
Margrietstraat in Hoofddorp pijnlijk duidelijk. De huurwoning op nummer 4 is door brand volledig verwoest. Vijf mensen, 
onder wie de Antilliaanse bewoonster van het pand en haar dochter, zijn ter observatie naar het ziekenhuis overgebracht. 
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10-1-
2018 

Nijmegen Onbekend Oplader brand Appartement 0G Tientallen studenten stonden woensdagavond korte tijd op straat vanwege een brand in een appartementencomplex voor 
studenten aan de Professor Bromstraat in Nijmegen. Bij aankomst van de brandweer stond er veel rook in het pand. De 
brand woedde in een van de appartementen en was snel geblust. De ruimte is door de brandweer onbewoonbaar verklaard. 
De drie naastgelegen woningen en gangen liepen rookschade op.Volgens de brandweer ging het om zo'n 20 
appartementen op de tweede etage die moesten worden ontruimd. Uiteindelijk konden zij hun huizen weer in, alleen de 
woning waar de brand was ontstaan is voorlopig niet bewoonbaar. De oorzaak van de brand is niet bekend(bleek 
telefoonoplader). De bewoners van het desbetreffende appartement waren niet thuis. Niemand raakte bij de brand gewond. 

12-1-
2018 

Breda Onbekend Wasdroger brand Appartement 0G In appartementencomplex Wintertuin aan Het Bolwerk in Breda is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Kort voor drie uur vatte 
in een appartement een wasdroger vlam. De brandweer heeft de brand gedoofd en de wasdroger van het balkon naar 
beneden gegooid. Waardoor het apparaat vlam vatte is niet bekend 

14-1-
2018 

Sittard Onbekend Wasdroger brand Appartement 0G Zondagavond 14 januari rond 21.50 uur heeft een brand gewoed in een wasdroger op de Doctor Nolenslaan in Sittard.De 
brandweer heeft de brand geblust. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Voor zover bekend zijn er geen personen 
gewond geraakt. 

10-1-
2018 

Castricum Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Woensdagmiddag 10 januari om 16:57 uur was er brand in een woning aan de Huibert van Ginhovenstraat. Een wasdroger 
was in de brand geraakt, maar bij aankomst van de brandweer had de bewoner de droger al buiten staan en hoefden ze 
alleen nog maar een nacontrole uit te voeren 

15-1-
2018 

Berkel en 
Rodenrijs 

Onbekend Wasdroger brand Café 0g Bij horecagelegenheid Edelweiss aan het Westerwater in het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs heeft maandagavond 
korte tijd brand gewoed. De brandweer heeft de voordeur geforceerd om de brand te blussen en het pand te controleren. 
Volgens eerste berichten is er een wasdroger in brand gevlogen. Het is nog niet bekend of er schade is in het pand. Het 
naastgelegen filiaal van Albert Heijn is ontruimd. 

16-1-
2018 

Deventer Kortsluiting Oplader brand Woonhuis 0G De brandweer heeft vanmiddag een woningbrand aan het Wezenland in Deventer geblust.De brand ontstond waarschijnlijk 
na kortsluiting via een defecte telefoonoplader in een slaapkamer op de eerste verdieping.Er vielen geen gewonden. Een 
oudere bewoner is wel uit voorzorg door ambulancepersoneel nagekeken 

17-1-
2018 

Oud-
Sabbinge 

Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Op woensdagmiddag 17 januari is er brand uitgebroken in de meterkast van een woning aan de Bijsterweg in Oud-
sabbinge..De binnenbrand betrof een brand in de meterkast van de woning. Toen de brandweer arriveerde, was de brand al 
geblust. De brandweer van Wolphaartsdijk heeft na een controle de woning geventileerd 

17-1-
2018 

Voorburg Kortsluiting vaatwasser rook Woonhuis 0G De bewoonster van een huis aan de Van Wateringelaan in Voorburg zal vast nog wel eens goed nadenken voor ze de 
woning verlaat, terwijl de vaatwasser draait. Ze kreeg dezer dagen de schrik van haar leven. Toen ze thuis kwam zag ze tot 
haar  verbazing dat de keuken en gang vol met rook stonden. De vrouw rende naar binnen om de keuken- en de buitendeur 
open te doen. Daarop werd meteen de brandweer gebeld. Die kwam tot de ontdekking dat de rook uit de vaatwasser kwam. 
Die is naar de knoppen, maar de rest van de schade viel gelukkig mee. 

16-1-
2018 

Arnhem Kortsluiting Oplader brand Appartement 0G Kortsluiting in een telefoonoplader zou de oorzaak zijn geweest van de brand die vrijdagmorgen woedde in een flat in de 
Arnhemse wijk Presikhaaf. Een van de omwonenden van de uitgebrande flat zegt dat te hebben gehoord van de twee 
bewoners. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat ie lezing ook bij haar bekend is, maar dat de oorzaak nog 
niet officieel is vastgesteld. Het technisch onderzoek loopt nog 

20-1-
2018 

Nijkerk Onbekend Meterkast brand Appartement 0G Tussen de twintig en dertig bewoners zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag geëvacueerd na een brand in een 
appartementencomplex in Nijkerk. Door de brand ontstond er veel rook in het complex aan de Kajuit. Er raakte niemand 
gewond.. De brand is ontstaan in de meterkast, zegt de brandweer. Via het mechanische rookkanaal kwam de rook in 
bovengelegen appartementen terecht. Bewoners werden wakker en alarmeerden de brandweer.De brandweer ventileerde 
de 16 appartementen, rond 07.30 uur zijn de woningen weer vrijgegeven. Door het uitbranden van de meterkast is er in de 
centrale ruimtes van het complex nog geen elektriciteit. 
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19-1-
2018 

Grootegast Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Brandweer met spoed naar De Gast 13 te Grootegast voor een brandP1 (inci-08) Gebouwbrand (meterkast*) De Gast 13 
Grootegast  

21-1-
2018 

Amstelveen Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 1RZ+1
G 

Bij een woningbrand in Amstelveen zijn aan het begin van de middag twee mensen gewond geraakt. Een van hen moest 
naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een getuige brak er brand uit in de woning doordat de wasdroger vlam vatte. 
Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk.Wel is duidelijk dat de brandweer de brand al na een kwartier onder controle had. De 
door de brand verwoeste wasdroger eindigde uiteindelijk in de achtertuin van de woning 

22-1-
2018 

Apeldoorn Kortsluiting airfryer aanzien
lijk 

Woonhuis 0G Een woning aan de Valeriuslaan in Apeldoorn-Zuid ging vorige week zondag in vlammen op. De airfryer had kortsluiting 
veroorzaakt. 

22-1-
2018 

Putten Kortsluiting Televisie brand Woonhuis 0G De brandweer in Putten moest maandagochtend in actie komen bij een woningbrand aan de PC Hooftstraat. Kortsluiting in 
de tv lijkt de oorzaak. Na controle op doorslag in de naastgelegen huizen, kon de brandweer snel het sein brandmeester 
geven. De woning werd daarna geventileerd. De bewoners waren niet thuis, een buurtbewoner ontdekte de brand. De 
huiskamer is bijna volledig zwartgeblakerd 

22-1-
2018 

Stadskanaa
l 

Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G - Een woningbrand aan de Unikenstraat in Stadskanaal is maandagochtend gepaard gegaan met een flinke 
rookontwikkeling.De brand ontstond in de meterkast De bewoner van het huis was op dat moment niet aanwezig. 

24-1-
2018 

Almelo Onbekend magnetron brand School 0G De brandweer is vannacht gealarmeerd voor een brand in school De Telgenborch aan het Everlo in Almelo. Na onderzoek 
bleek een magnetron de boosdoener. Daar zaten nog een aantal broodjes in die inmiddels flink doorbakken waren. De 
brandweer heeft de magnetron uitgezet en de school geruime tijd geventileerd vanwege de rook en de stank. 

27-1-
2018 

Den Haag Kortsluiting elektrische 
deken 

aanzien
lijk 

Woonhuis 3RZ+1
GZ 

Bij een woningbrand in een huis aan de Waalsdorpersweg vannacht zijn er vier mensen gewond geraakt. Een bewoner en 
drie kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand bleek een elektrische deken te zijn die in de 
fik was gevlogen, aldus District8. Een bewoner had deze met zijn blote handen naar buiten gegooid en liep daardoor 
ernstige verwondingen op. Uiteindelijk zijn er vier gewonden naar het ziekenhuis gebracht: de bewoner met ernstige 
verwondingen en drie kinderen in verband met rookinhalatie. 

28-1-
2018 

Mijdrecht Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Bij een woningbrand in Mijdrecht is in de nacht van zondag op maandag de gehele meterkast uitgebrand.Brandweerlieden 
werden rond 00:30 uur gestuurd naar de Bozenhoven. Bij aankomst kwamen er een grote zwarte rookpluimen uit de woning. 
De brandweer ging naar binnen en trof de brand aan in de meterkast. Het vuur was snel onder controle, maar de 
rookontwikkeling was enorm. Na ruim vier uur was de woning rookvrij en kon de brandweer weer inpakken.De woning is 
volledig verwoest en onbewoonbaar geworden 

30-1-
2018 

Hoogerheid
e 

Kortsluiting magnetron rook Woonhuis 0G In zijn zwartgeblakerde keuken beseft een inwoner uit Hoogerheide dat zijn gezin genadig uit de woningbrand van 
maandagavond is gekomen. Hij had een pannetje met olie op staan waar de vlam in sloeg. Kortsluiting bij de magnetron, is 
het vermoeden van vermoedt de brandweer. 

30-1-
2018 

Amstelveen Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G In de nacht van maandag op dinsdag werd de brandweer even na half 1 opgeroepen voor een brand aan de Else 
Mauhsstraat in Amstelveen.Niemand raakte bij de brand gewond. Er waren geen mensen in de woning aanwezig, gezien er 
een verbouwing bezig is. De brand zou zijn ontstaan in de meterkast. De brandweer wist het vuur snel onder controle te 
krijgen, maar kon niet voorkomen dat het huis behoorlijke schade opliep. 

31-1-
2018 

Helmond Kortsluiting Meterkast beperkt Woonhuis 1Z Een monteur van Ziggo is woensdagochtend gewond geraakt bij werkzaamheden in een woning aan de Slegersstraat in 
Mierlo-Hout. De man was aan het werk in de meterkast toen daar kortsluiting ontstond, met als gevolg een kortstondig 
brandje'. Dat brandje was snel geblust. De man is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis 
overgebracht. Over de toedracht van de kortsluiting is nog niets bekend. 
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2-2-
2018 

Zevenhove
n 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Vrijdagavond 2 februari rond 22.30 uur heeft een wasdroger vlam gevat in een woning aan de Sportlaan in Zevenhoven.De 
brandweer is bij aankomst gelijk gaan blussen en heeft zeven woningen rondom de brand ontruimd vanwege de hevige 
rookontwikkeling. De brandweer had de brand na een tijdje onder controle.. Bij de brand zijn voor zover bekend geen 
gewonden gevallen. 

3-2-
2018 

Nieuwendijk Kortsluiting Televisie brand Woonhuis 0G Kortsluiting in een tv heeft er zaterdagavond voor gezorgd dat de brandweer uit moest rukken voor een woningbrand aan de 
Anemoonstraat in Nieuwendijk.. De brandweer was snel ter plaatse om van binnenuit te blussen waardoor een uitslaande 
brand werd voorkomen.Voor zover bekend waren er geen bewoners in de woning en raakte er niemand gewond.. Nadat de 
brand onder controle was werd de woning geventileerd. Over de schade in en aan de woning is nog niet bekend 

4-2-
2018 

Den Haag Onbekend Meterkast brand Appartement 1Z Bij een fikse brand in de Van Swietenstraat in Den Haag is zondagochtend één gewonde gevallen. De brand ontstond 
volgens de brandweer in de meterkast. Het vuur brak uit rond 5.30 uur. Meerdere personen werden door de brandweer van 
het dak, uit de tuin en van het balkon gered. Eén gewonde is met een botbreuk naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de 
politie.. De omwonenden mochten terug naar huis, maar het pand waar de brand was uitgebroken is vooralsnog 
onbewoonbaar.  

3-2-
2018 

Feanwalden Kortsluiting stopcontact brand Keet 0G Kortsluiting in een stopcontact zorgde zaterdagochtend voor brand in een directiekeet aan de Falkenaweg. Ter plaatse 
gekomen hebben brandweerlieden zich toegang verschaft door een raam met rolluik te forceren. Het brandje was snel 
meester. Snel werd duidelijk dat een stopcontact onder een bureau was gaan smeulen.Inmiddels had het vuur zich 
uitgebreid naar een bureaustoel.De keet liep behoorlijke schade op. 

4-2-
2018 

Utrecht vermoedelijk 
kortsluiting 

onbekend brand Appartement 1RZ Een bewoner van een appartement in de Vermeulenstraat is zondagmiddag door ambulancepersoneel behandeld na een 
korte woningbrand. De brand ontstond rond kwart over vier ‘s middags in een slaapkamer van het appartement, 
vermoedelijk door een kortsluiting in een elektrisch apparaat. De bewoner probeerde de brand zelf te blussen, maar raakte 
ingesloten op het balkon.De brandweer was snel met groot materieel ter plaatse en had de brand binnen tien minuten onder 
controle. Omdat de bewoner rook had ingeademd, moest deze na controle in de ambulance mee naar het ziekenhuis, 
Ondanks het snelle bluswerk ontstond er zo veel rook- en waterschade dat de woning tenminste voor vannacht 
onbewoonbaar is.  

6-2-
2018 

Burgum Onbekend Meterkast brand Boerderij 0G In de nacht van maandag op dinsdag is er brand uitgebroken in de boerderij Hege Stjelp aan de Menno van Coehoornweg 
in Burgum. Dankzij een alerte buurman werd de brand in de kiem gesmoord. Hij rook een brandlucht en ging op onderzoek 
uit. Rond 2.30 uur belde hij de brandweer en hij is zelf met brandblussers begonnen de brand te blussen. De brand was voor 
in de boerderij ontstaan bij een meterkast.Bij aankomst van de brandweer van Burgum kwam er nog wel rook onder het dak 
vandaan maar bleek het vuur grotendeels te zijn gedoofd. Er is nog wel nageblust 

7-2-
2018 

Winschoten Kortsluiting Ventilator onbeke
nd 

Woonhuis 0G Brandweer Winschoten werd dinsdagavond opgeroepen voor een nacontrole in een woning aan de Sint Vitusholt in dezelfde 
plaats..In dit geval bleek er in de woning kortsluiting te zijn geweest in een ventilator. De brandweer heeft het gecontroleerd 
en kon met onverrichte zaken terug naar de kazerne 

7-2-
2018 

Eindhoven Onbekend Wasdroger brand Schuur bij 
woonhuis 

0G In een schuurtje aan de Panterstraat in Eindhoven heeft woensdagochtend brand gewoed in een wasdroger. De bewoonster 
van de woning zag rook uit de schuur komen en heeft hierop meteen 112 gebeld. De brandweer was snel ter plaatse. Toen 
was de brand al uitslaand. Met een straal hoge druk was de brand snel onder controle. Wel is er grote schade in de schuur.   

7-2-
2018 

Breda Kortsluiting pomp brand Woonhuis 0G  In een woning aan de Valkenierslaan in Breda heeft woensdagmiddag brand gewoed. Die ontstond rond 13.30 uur door 
kortsluiting in een warmwaterpomp. De brandweer was binnen enkele minuten ter plaatse en had de brand snel onder 
controle. De straat werd door de politie aan beide zijde afgezet. Het is niet bekend hoeveel schade werd aangericht. Er zou 
niemand gewond zijn geraakt. 
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8-2-
2018 

Barendrecht Onbekend magnetron rook Appartement 0G De brandweer is vanochtend (Donderdag 8 februari 2018) om tien over acht met meerdere voertuigen uitgerukt voor een 
brand in Borgstede aan de Marjoleinlaan. Uit een woning in Borgstede kwam een flinke hoeveelheid rook. Dit bleek te 
worden veroorzaakt door een magnetron die al te lang aan stond.In totaal zijn 14 direct omwonenden geëvacueerd en 
opgevangen in de hal van Borgstede. Ambulancepersoneel is ter plaatse geweest, maar niemand is gewond geraakt bij het 
incident.De rookontwikkeling ontstond door een magnetron, een maaltijd bleek hier te lang in te hebben gestaan. Voor zover 
bekend gaat het om een woning van het zelfstandigheidstrainingstraject waar vooral jongeren wonen en niet om een 
ouderenwoning. 

10-2-
2018 

Oosterbeek Onbekend Meterkast brand Bedrijf 0G Bij een gebouw van Pastoraal Diaconaal Centrum (PDC) de Herberg aan de Pietersbergseweg in Oosterbeek heeft 
zaterdagochtend een brand gewoed. Hierbij raakte niemand gewond.De brand werd omstreeks 6.15 uur ontdekt, nadat het 
brandalarm was afgegaan. Toen iemand ging kijken, bleek dat de meterkast in brand stond. Ook stond het pand vol met 
rook.De brandweer wist het vuur snel te blussen. Ze hebben het gebouw, die onder andere gebruikt wordt voor feestpartijen 
en bruiloften, geventileerd. Het pand heeft veel rookschade opgelopen 

9-2-
2018 

Oudkarspel Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Vrijdagmiddag 9 februari is brand ontstaan in een woning aan de Fonteinkruid in Oudkarspel. Even na 13.30 uur kregen de 
hulpdiensten de melding van de brand. De brandweer van Langedijk was zeer snel ter plaatse.Door de brand die woedde in 
de meterkast. Kwam er veel rook vrij. De brandweer had de brand al snel onder controle. 

10-2-
2018 

Oisterwijk Kortsluiting onbekend brand Schuur bij 
woonhuis 

1G De bewoner van een huis  aan de Prinses Irenestraat in Oisterwijk is zaterdagavond gewond geraakt door een uitslaande 
brand. Het huis is mogelijk onbewoonbaar geworden door fikse schade, al bleef de bovenverdieping gespaard. De brand is 
ontstaan in een schuur achter de woning. Kortsluiting zou daar de oorzaak van zijn. De bewoner van het huis ontdekte de 
brand en heeft geprobeerd het vuur te blussen. Hij raakte daarbij gewond. Vermoedelijk heeft hij rook ingeademd en enkele 
vonken op zijn lijf gehad.Het vuur sloeg daarna over naar de overkapping achter de woning, die volledig verloren is gegaan. 
De beneden verdieping vloog ook in brand en liep forse schade op, maar is niet in zijn geheel verloren gegaan. De 
bovenverdieping is intact gebleven. Drie katten die in de woning verbleven zijn ontsnapt. 

10-2-
2018 

Harlingen brand elektrische 
deken 

brand Woonhuis 0G Er is vannacht brand uitgebroken in een woning aan de Pieter Jelles Troelstralaan in Harlingen. De brandweer werd 
omstreeks 01:25 uur opgeroepen voor een woningbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een brand in een slaapkamer. Bij 
de slaapkamerbrand is enorm veel rook vrijgekomen. De oorzaak van de brand is mogelijk een elektrisch deken. De 
bewoner kon het huis tijdig verlaten en is niet gewond geraakt.  

11-2-
2018 

Zutphen  Onbekend magnetron brand Appartement 0G Er woedde een brandje in een appartementencomplex in Zutphen. De brandweer rukte uit naar de Emmerikseweg in de wijk 
de Brink.Het ging om een appartement op de bovenverdieping van het complex De Brink Zuid. Het betreft een seniorenflat. 
De brandende magnetron zorgde voor veel stank en rook.Er werd ook een ambulance opgeroepen. Maar deze vertrok weer 
zonder een slachtoffer 

11-2-
2018 

Boekel Kortsluiting Wasdroger brand Woonhuis 0G Halverwege de route breekt brand uit in een woonhuis aan de Churchillstraat. De passerende prins hoog op prinsenwagen 
van CV De Vliegenmeppers meldt telefonisch, dat de brandweer moet komen..Na een kwartier komt de brandweerwagen 
die het brandje kan blussen. Het blijkt om kortsluiting wasdroger in de keuken te gaan. De hond kan bijtijds gered worden. 

12-2-
2018 

Almere Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Maandagochtend heeft er in een woning aan het Vulcanuspad in Almere Poort korte tijd een brand gewoed.Bij aankomst 
van de brandweer bleek er brand te zijn ontstaan in de meterkast. Door de felle brand raakte zowel de meterkast als de rest 
van de hal zwaar beschadigd. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Een aanwezige bewoner kon op 
tijd zijn huis verlaten en raakte niet gewond.  

13-2-
2018 

Smilde Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Door kordaat op te treden bij een brand in een woning aan de Ribesstraat in Bovensmilde heeft de bewoner maandagnacht 
erger kunnen voorkomen. De brand was uitgebroken in de meterkast. De bewoner ontdekte het vuur bijtijds en doofde de 
vlammen. Daardoor bleef de schade beperkt en hoefde de brandweer van Smilde slechts nog wat nawerk te verrichten.Hoe 
de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. 
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15-2-
2018 

Breda Kortsluiting frituurpan brand Café 0G De brandweer was donderdagavond druk met het blussen van een grote brand bij Café Bruxelles op de Havermarkt in 
Breda. De brand in het eetcafé ontstond rond 19.45 uur. Volgens een medewerker zaten er op dat moment zo'n veertig 
mensen te eten. Die werden vlot en ordelijk naar buiten begeleid. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in 
een elektrische frietpan in de keuken aan de achterkant van de zaak. Daar was vrijwel meteen sprake van een flinke 
rookontwikkeling. De brandweer rukte met vijf wagens uit en bestreed het vuur vanuit een hoogwerker die over het dak de 
achterkant kon bereiken. Rond 20.00 uur werd de brand opgeschaald tot grote brand. Niet omdat er sprake was van een 
uitslaande brand, maar vanwege de risico's die een brand in monumentaal pand met weinig manoeuvreerruimte met zich 
meebrengt.  

15-2-
2018 

Amsterdam Onbekend Meterkast brand Woonhuis 1G Bewoner raakt lichtgewond na brand in meterkast Amsterdam-WestEven voor 21.00 uur brak er brand uit in de meterkast 
van de woning.De brandweer had de brand al snel onder controle. De bewoner had rook ingeademd maar hoefde na 
controle niet naar het ziekenhuis. 

16-2-
2018 

Alphen ad 
Rijn 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Een wasdroger heeft vrijdagmiddag een brand veroorzaakt in een woning aan de Zadelmaker in Alphen aan den Rijn. De 
bewoner ontdekte de brand bij thuiskomst. De brand brak uit op de zolder van de woning en ging gepaard met flinke 
rookontwikkeling. De brandweer wist de brand te blussen en heeft de droger naar buiten getild. De woning en een 
aangrenzende woning zijn hierna geventileerd.  

16-2-
2018 

Grootegast Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G In zorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast is vrijdagmiddag een wasdroger in brand gevlogen. Het apparaat stond in 
een aanleunwoning. Er zijn geen gewonden gevallen.De begane grond en de eerste verdieping van Het Hooge Heem 
werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er sprake van 'lichte rookontwikkeling'.De 
brandweer is bezig de aanleunwoning te ventileren.  

16-2-
2018 

Beuningen Onbekend Meterkast brand Woonhuis 1G De brandweer is vanmiddag omstreeks 13:30 uur met groot materieel uitgerukt voor een woningbrand aan de Kooikerweg in 
Beuningen.Ter plaatse bleek er brand te woedden in een meterkast van een woonboerderij.De brand ging gepaard met 
forse rookontwikkeling, de woning stond vol rook.Een bewoonster is nagekeken door ambulancepersoneel 

15-2-
2018 

Mijnsheeren
land 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G De brandweer van Mijnsheerenland is vanmorgen om 10.57 uur uitgerukt voor een droger in brand in een woning aan de 
Grasgors. Brandweer had brand snel onder controle en heeft de woning ontdaan van rook. 

19-2-
2018 

Rotterdam Onbekend Elektrische 
deken 

brand Woonhuis 2RZ 19 februari rond 05.23 uur zijn er twee gewonden gevallen tijdens een uitslaande woningbrand op de Grote Visserijstraat in 
Rotterdam.Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het raam van de woning op de eerste etage. De 
omliggende woningen zijn door de brandweer ontruimd. Tijdens het blussen van de brand in de woning troffen zij het 
slachtoffer op bed aan, deze was buiten bewustzijn. De brandweer heeft het slachtoffer uit de woning getild en 
overgedragen aan het ambulancepersoneel.Uit een belendend pand is een jongedame gekomen met rookinhalatie klachten. 
Ook zij is overgedragen aan het ambulancepersoneel.De brand is ontstaan door een elektrisch deken. De woning waar de 
brand heeft gewoed is onbewoonbaar verklaard, 

19-2-
2018 

Kootwijk onbekend Meterkast brand Vakantiehuis 1G In een vakantiewoning op Park Berkenhorst aan de Kerkendelweg in Kootwijk heeft zondagavond 18 februari een felle brand 
gewoed. De brand was ontdekt door de bewoners die op tijd het pand konden verlaten.De brandweer werd omstreeks 21:15 
uur opgeroepen. De brand is ontstaan in de meterkast door waarschijnlijk kortsluiting.De bewoner en zijn vrouw en 2 
kinderen en een grootvader zaten in de woning. De man heeft doordat hij wat spullen heeft proberen te pakken wat rook 
ingeademd.. Niemand hoefde naar het ziekenhuis maar zijn ter plekke door de ambulancedienst nagekeken. 

19-2-
2018 

Nieuwerker
k 

Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G NIEUWERKERK - Dankzij rookmelders heeft de bewoner van een huis in Nieuwerkerk zondagmiddag een beginnende 
brand snel kunnen blussen.De bewoner werd kort na 16.00 uur gealarmeerd door de piepende rookmelders in zijn woning 
aan de Leeuweriklaan. Hij ging direct op onderzoek uit en constateerde een brandje in de meterkast. De brandweer werd 
gebeld maar deze hoefde niet meer te blussen omdat de bewoner het brandje zelf al had weten de blussen. 
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19-2-
2018 

Westerbork Kortsluiting Meterkast brand Bedrijf 0G De brandweer rukte maandagmiddag uit naar de huisartsenpraktijk aan de Groene Weg in Westerbork. Daar was 
rookontwikkeling geconstateerd. Het bleek dat in de meterkast kortsluiting was ontstaan waardoor een en ander was gaan 
smeulen. De brandweer had de brand snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de meterkast.. Daar de meterkast 
zich aan de achterzijde van het pand bevond hoefde niemand het pand te verlaten. 

21-2-
2018 

Rotterdam Onbekend Meterkast brand Flatwoning 11RZ+2
R 

In Rotterdam zijn meerdere mensen gewond geraakt door een brand in een pand van woonondersteuning 
Roobrughof,.Dertien mensen zijn vanwege het inademen van rook door ambulancepersoneel behandeld, van wie er elf naar 
het ziekenhuis zijn gebracht. In het pand waren twee brandhaarden. Op de derde etage van het gebouw met vijf 
verdiepingen was brand ontstaan in de meterkast. Toen de brandweer arriveerde, bleek ook in een container op de begane 
grond brand te zijn.Het vuur kon gauw worden gedoofd. Wel was er sprake van veel rook. Het pand is geventileerd en een 
aantal woningen werd gecontroleerd. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het nog niet duidelijk of er een 
verband is tussen de twee brandhaarden.  

23-2-
2018 

Wassenaar Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Een brand in een wasdroger heeft vanmiddag aardig wat rook- en roetschade veroorzaakt. De wasdroger stond 
vermoedelijk in een kelderruimte van een woonhuis aan de Prins Frederiklaan.Door de brand is een deel van het interieur 
van het huis bedekt met een roetlaag. Ook zal de stank zich snel door het huis verspreiden.De brandweer bluste de brand 
en ventileerde de woning. 

24-2-
2018 

Heeze Onbekend elektrisch 
kachel 

brand Woonhuis 1R In de nacht van vrijdag op zaterdag is er brand uitgebroken in een woonhuis met voormalige dokterspraktijk aan de 
Strabrecht in Heeze. Niemand raakte gewond. De brandweer vermoedt door een elektrisch kacheltje. Ook een ambulance 
werd door de politie voor de zekerheid opgeroepen omdat de zoon rook had ingeademd.  

26-2-
2018 

Schiedam Onbekend Wasdroger brand Zorginstelling 2R  In het Franciscus ziekenhuis locatie Vlietland in Schiedam heeft maandagochtend brand gewoed.De brandweer rukte met 
meerdere voertuigen uit. Ter plaatse bleek er een wasdroger in brand te staan. De brand was snel onder controle. Twee 
personen raakte gewond. Ze ademde teveel rook in. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan 

28-2-
2018 

Utrecht Onbekend Meterkast brand Restaurant 0G Bij restaurant Il Pozzo aan de Oudegracht in het centrum van Utrecht heeft woensdagochtend korte tijd brand gewoed. Er 
was brand uitgebroken in de meterkast. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle.Omdat de brand voor 
rookontwikkeling zorgde is de brandweer nog wel aanwezig om het pand te ventileren. Er zijn geen gewonden gevallen.Het 
is niet bekend hoe groot de schade aan het restaurant is. 

1-3-
2018 

Barendrecht Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Melding gebouwbrand IJsselmeer betrof vonken uit meterkast. Politie en brandweer alweer vertrokken, situatie onder 
controle. Nog 1 brandweer eenheid ter plaatse. 

2-3-
2018 

Alphen ad 
Rijn 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G In een huis aan de Oude Wereld in Alphen aan den Rijn is een wasdroger vrijdagavond in brand gevlogen. De machine 
staat in een garage. De brand is onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Wel is er veel rookschade in de 
woning.e brandweer heeft opgeschaald omdat het een inpandige garage is.  

2-3-
2018 

Spijkenisse Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G In een pand van de Antes-kliniek aan de Hoeklaan in Spijkenisse is vrijdagavond brand ontstaan. Het vuur woedde korte tijd 
in de meterkast wat veel rook veroorzaakte en ook verspreidde. Om die reden werden twee etages op last van de 
hulpverleners ontruimd. Het betrof 20 personen. Nadat alles weer veilig was konden de hulpdiensten weer vertrekken. Een 
ambulance kwam ter plekke om bijstand te verlenen aan de getroffenen. 

4-3-
2018 

Dokkum Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Een wasdroger was zondagmorgen de oorzaak van een woningbrand in een woning aan de Westerissestraat in 
Dokkum.Door onbekende oorzaak was de wasdroger die in de douche stond in brand gevogen. De bewoonster heeft nog 
geprobeerd om de brand te blussen maar achter de wasdroger was het vuur bij de elektrische aansluiting niet te doven.De 
beide bewoners wisten het pand veilig te verlaten. De brandweer van Dokkum was snel ter plaatse en heeft de brand 
geblust 

4-3-
2018 

Wieringerw
erf 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Zondagmiddag kreeg de brandweer van Wieringerwerf een melding. Het betrof een wasdroger die vlam had gevat in de 
Jupiterstraat.Men heeft de brandende droger geblust en daarna op het balkon geplaatst tot de rook was verdwenen. Hierna 
heeft men een uitgebreide controle gedaan in de woning in verband met de eventuele aanwezigheid van koolmonoxide. 
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8-4-
2018 

Ens Onbekend magnetron brand Schuur   0G De pieper gaf middelbrand aan in een schuur in het verzorgingsgebied van Ens. Onze post is er als tweede voertuig naar 
toe gegaan.’ ‘Toen we aankwamen bij de schuur had post Ens de boel al geblust en verkend. De vermoedelijke veroorzaker 
van de brand –een magnetron- was uit de schuur gehaald. De brand leek uit. We hebben de schuur geventileerd met de 
overdrukventilator 

12-3-
2018 

Hoogkerk Kortsluiting Meterkast brand Woonhuis 0G In een woning aan de Cornelis Jetsesstraat in Hoogkerk heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Er is niemand 
gewond geraakt. De melding kwam rond 16.30 uur binnen op de meldkamer. De bewoners roken een sterke brandlucht die 
uit de meterkast kwam. Omdat ze het niet vertrouwden belden ze het alarmnummer waarop de brandweer met één 
bluswagen uitrukte. Bij aankomst gingen de brandweerlieden direct op onderzoek wat hen uiteindelijk bij een slimme meter 
in de meterkast bracht. Door nog onbekende oorzaak had de meter kortsluiting gemaakt 

12-3-
2018 

Arkel vermoedelijk 
kortsluiting 

Meterkast brand Woonhuis 0G De brandweer is maandagavond 12 maart 2018 met spoed uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Dam in 
Arkel. De brandweer werd rond 20.45 uur opgeroepen. Ter plaatse bleek dat er brand was ontstaan in een meterkast. De 
bewoner had inmiddels zelf al geblust met een brandblusser. De brandweer constateerde echter nog een warmtebron met 
de warmtebeeldcamera. Door een stuk hout boven de meterkast weg te zagen kon alles geblust worden. Het vermoeden 
bestaat dat de brand is ontstaan door kortsluiting. De schade zal verder met de verzekering afgehandeld worden. 

12-3-
2018 

Amersfoort Kortsluiting lamp brand Flatwoning 0G De uitslaande brand die zaterdagochtend woedde in een bovenwoning aan het Euterpepein in Amersfoort, is veroorzaakt 
door kortsluiting. Door ingrijpen van de brandweer blijft de schade beperkt tot de bovenwoning. Uit onderzoek is gebleken 
dat de brand is ontstaan door kortsluiting in een lamp aan het plafond. 

12-3-
2018 

Huissen Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Bij een brand in een woning aan de Vlierstraat in Huissen zijn maandagmiddag twee honden om het leven gekomen. De 
brand werd rond 17.10 uur ontdekt. De bewoners waren op dat moment niet thuis, hun twee honden wel. De brandweer 
heeft de dieren nog geprobeerd te reanimeren, maar zonder succes. De brand werd veroorzaakt door een wasdroger en 
zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer heeft de brand geblust. Hoe groot de schade is, is niet bekend. 

16-3-
2018 

Terneuzen Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 1G In een woning aan de Mozarthof in Terneuzen heeft afgelopen nacht brand gewoed. Het vuur ontstond in de wasdroger. Het 
is nog onduidelijk door welke oorzaak de wasdroger vlam vatte.De twee bewoners van het pand zijn behoorlijk geschrokken. 
Een van hen is voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.De 
brandweer had het vuur al snel onder controle. 

16-3-
2018 

Santpoort - 
Zuid 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 2G Hulpdiensten zijn vrijdagmiddag uitgerukt naar de van Dalenlaan. Op de zolderetage van een woning was brand ontstaan in 
een wasdroger. Het blussen ging snel.. Een bewoner en een klein meisje hebben langdurig in de ambulance gezeten in 
verband met rookinhalatie. Later konden ze uitstappen en naar huis gaan 

17-3-
2018 

Epe Kortsluiting vaatwasser brand Woonhuis 3RZ In de Vegtelarij in Epe zijn ze gisteren opgeschrikt door een woningbrand. Kortsluiting in de afwasmachine is de oorzaak. 
Drie personen zijn door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. 

18-3-
2018 

Stadskanaa
l 

Onbekend Meterkast brand Bedrijf 0G Zondagavond kreeg de brandweer van Stadskanaal een melding voor een een brand in een meterkast in Maarsheerd. In de 
kapperszaak, op de begane grond bij de hoofdingang van Maarsheerd, was kortsluiting ontstaan. Wat er verder heeft 
gebrand en wat voor schade er is ontstaan is niet bekend. Er hing blauwe rook op de begane grond. De bewoners zijn, 
mede door het snel ter plaatse komen van de brandweer, niet in gevaar geweest 

21-3-
2018 

Wijchen Kortsluiting elektrische 
deken 

brand Woonhuis 1D In een woning in het Gelderse Wijchen is woensdagochtend een dode man gevonden. Het stoffelijk overschot werd 
aangetroffen na een melding dat enkele ruiten van de woning zwartgeblakerd waren. Volgens de politie is vermoedelijk 
enkele dagen geleden sprake geweest van een brand, die vanzelf weer is gedoofd. De man was waarschijnlijk gestikt in de 
rook die was ontstaan nadat er kortsluiting in zijn elektrische deken was ontstaan.  
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24-3-
2018 

Pesse vermoedelijk 
kortsluiting 

onbekend brand Woonhuis 0G In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft bij het Paardensport Centrum Pesse, ook bekend als manege Smit, een brand 
gewoed. De brand ontstond in het woonhuis. De brandweer kon voorkomen dat de brand van het woonhuis, dat was 
uitgerust met brandmuur, oversloeg naar het stallengebouw. De stallen en paarden bleven derhalve voor de brand op 
afstand. De oorzaak naar het ontstaan wordt nog onderzocht, maar naar alle waarschijnlijkheid is de brand ontstaan door 
kortsluiting. 

24-3-
2018 

Almere vermoedelijk 
kortsluiting 

computer brand Garage 0G Rond 14.45 uur brak er brand uit in een garagebox aan de Haak in het centrum van Almere Haven. De brand is vermoedelijk 
ontstaan door kortsluiting in een computer die in de garage stond. Enkele andere spullen zijn door de brand beschadigd 
geraakt.De brandweer had de brand snel onder controle en heeft de garage geventileerd. Bij de brand raakte niemand 
gewond 

27-3-
2018 

Spijkenisse Kortsluiting vaatwasser brand Winkel OG Een broodjeszaak aan de Nieuwstraat in Spijkenisse is tijdelijk gesloten vanwege een brandje in de keuken. Kortsluiting in 
de afwasmachine was de oorzaak.  

29-3-
2018 

Amsterdam Onbekend Meterkast brand Winkel 0G  In een winkel in de PC Hooftstraat in Zuid is donderdag aan het begin van de middag brand uitgebroken. De brand, die 
volgens de brandweer vermoedelijk in een meterkast ontstond, brak rond 12.30 uur uit. Bij de brand raakte niemand 
gewond. Wel liepen de winkel en een naastgelegen pand 'aanzienlijke rookschade op', aldus de brandweer.  

31-3-
2018 

Den Haag Onbekend Meterkast brand Bedrijf 0G De ambassade van Kameroen in Den Haag is fors beschadigd door de brand die zaterdagmorgen rond 4.00 uur werd 
ontdekt. De brand is vermoedelijk ontstaan in de meterkast. Het duurde enige voordat de brandweer de brandhaard had 
gevonden. Er moesten plafonds en wanden worden verwijderd.. De brandweer rukte met groot materieel uit. 

31-3-
2018 

Hengelo Onbekend Meterkast brand Appartement 0G Bij een woningbrand in Hengelo is vanavond een woonkamer volledig uitgebrand. Een televisie met kortsluiting is de 
boosdoener.n de woning aan de Bachstraat was niemand aanwezig. De bewoners van het appartementencomplex zijn 
geëvacueerd, een deel van hen kon al snel weer naar binnen.Dankzij de goede isolatie van de woning heeft de brand geen 
kans gehad om over te slaan op andere ruimtes of appartementen. Er raakte niemand gewond. 

1-4-
2018 

Assen Onbekend Oplader brand Woonhuis 0G Zondagmorgen werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een brand op een zolder in een woning aan de plutostraat. Door 
kortsluiting in een oplader was er brand ontstaan op de zolderverdieping van de woning. Bij de brand kwam veel rook vrij. 
De toegesnelde brandweer is de woning binnengegaan om de brand te blussen.Iedereen wist tijdig de woning te verlaten. 
Hoe groot de schade is, is op dit moment niet bekend.  

2-4-
2018 

Alphen ad 
Rijn 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G In een woning op de Lauwers in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed. 
De bewoners konden op tijd het huis verlaten. De brand zorgde wel voor een enorme rookontwikkeling. Oms 2.00 uur 
werden de bewoners opgeschrikt door de wasdroger die in de brand stond. Zij alarmeerden direct de hulpdiensten. De 
brandweer heeft het vuur snel weten te blussen, maar kon niet voorkomen dat de woning veel schade op liep. De bewoners 
zijn gecontroleerd door de ambulancedienst maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. 

1-4-
2018 

Noordwijk vermoedelijk 
kortsluiting 

Bedrading brand Schuur bij 
woonhuis 

0G De brandweer is zondag aan het begin van de avond met flink wat materieel uitgerukt voor een brandje in een schuur in 
Noordwijk.Flinke vlammen vraten zich een weg door spullen die in het schuurtje tegen een woonhuis aan het 
Kerkhofpad.Toen de bewoners de brand ontdekten sloten ze de deuren naar de schuur, die zich snel vulde met rook De 
brandweer had het vuur snel onder controle en heeft de spullen die vlam hadden gevat naar buiten gebracht.De oorzaak is 
vermoedelijk kortsluiting door water dat in aanraking met elektriciteitskabels is gekomen. De schade in de schuur is fors. 

2-4-
2018 

Havelte vermoedelijk 
kortsluiting 

Bedrading brand Woonhuis 0G Aan de Leeuwerikweg in Havelte is Tweede Paasdag een korte tijd brand geweest door, naar alle waarschijnlijkheid, 
kortsluiting. De brand woedde tussen het plafond en was door snelle inzet van de brandweer gauw onder controle. De 
bewoners konden veilig haar woning verlaten, er raakte niemand gewond 

9-4-
2018 

Ijburg Onbekend Oplader brand Woonhuis 1G In een woning aan de Daguerrestraat op IJburg heeft vanavond korte tijd een brand gewoed. Een elektrisch skateboard 
vatte vlam toen het in de lader stond.De brand kon snel worden geblust. Een moeder en twee kinderen zijn nagekeken door 
ambulancepersoneel wegens rookinhalatie. De twee kinderen bleken ongedeerd, de moeder had wel enige rook ingeademd 
maar kon ter plekke worden behandeld. 
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10-4-
2018 

Amsterdam Onbekend Meterkast brand Winkel 0G In een kledingwinkel aan de PC Hooftstraat in Zuid is dinsdagavond een brand uitgebroken..De eerste melding van de brand 
kwam rond 18:55 uur binnen bij de meldkamer. De brand gaat gepaard met rookontwikkeling.Vermoedelijk is de brand 
ontstaan in de meterkast. De winkel heeft behoorlijke rookschade opgelopen 

10-4-
2018 

Best Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G In een woning aan de Michiel de Ruyterstraat in Best heeft dinsdagmiddag rond half drie een uitslaande brand gewoed. De 
brand is op zolder ontstaan, vermoedelijk bij de wasdroger.  

11-4-
2018 

Megen vermoedelijk 
kortsluiting 

onbekend brand Woonhuis 0G - In de Torenstraat in Megen is woensdag brand uitgebroken in een woning. De dikke rookwolken waren tot in de wijde 
omtrek te zien. De brandweer schaalde al snel op naar grote brand. De brand brak uit in een twee-onder-een-kap-
woning.. Ik hoorde iets knetteren en zag toen in de keuken vuur tussen de splinters van het plafond'', vertelt de bewoners 
van het huis. 

11-4-
2018 

Waddingxv
een 

Kortsluiting Meterkast onbeke
nd 

Woonhuis 0G Woensdagavond 11 april rond 19.57 uur is de brandweer uitgerukt voor een mogelijke woningbrand aan de Korenakker in 
Waddinxveen.Op locatie bleek er kortsluiting te zijn ontstaan in de meterkast. Het is niet zeker of er daadwerkelijk brand is 
geweest. De brandweer heeft enig werk verricht in de kast. Er raakte niemand gewond 

12-4-
2018 

Vaals Onbekend Wasdroger brand Appartement 0G De brandweer is woensdagavond laat uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex in Vaals. Rond 23:20 uur 
kregen de hulpdiensten een melding dat er brand woedde in een appartement aan de Seffenterstraat. Volgens ooggetuigen 
had een droger vlam gevat in het appartement. De bewoners konden tijdig hun woning verlaten, maar hadden wel rook 
ingeademd. Ze werden in een ambulance gecontroleerd, maar ze bleken ongedeerd. De brandweer had het vuur snel 
geblust.  

13-4-
2018 

Sassenhei
m 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G In een woning aan de Parklaan in Sassenheim is vrijdagochtend brand onstaan in een wasdroger. De bewoner was niet 
thuis op het moment dat er rook uit de draaiende wasdroger kwam. Omwonenden waarschuwden de brandweer, die het 
apparaat uit het huis haalde en de smeulende hoop was met een straal water bluste.  

13-4-
2018 

Essene Kortsluiting Meterkast brand Woonhuis 0G Het heeft donderdagavond gebrand in een woning langs de Bellestraat in Essene. Aan de oorzaak ligt een kortsluiting in de 
elektriciteitskast.De hulpdiensten werden rond 21u30 opgeroepen naar Essene. Dankzij een snelle tussenkomst was de 
situatie snel onder controle en kon erger worden voorkomen. De elektriciteitskast brandde wel helemaal uit en de eerste 
verdieping liep rookschade op.Niemand raakte gewond. 

13-4-
2018 

Landsmeer Kortsluiting Airfryer brand Woonhuis 3RZ In een woning aan de Rietlandstraat te Landsmeer is donderdag brand uitgebroken. Een airfryer maakte kortsluiting, 
waardoor er in de keuken brand ontstond.De bewoners zijn hierbij gewond geraakt. Ook een buurman, die kwam helpen, 
ademde rook in en moest mee naar het ziekenhuis. 

14-4-
2018 

Nijkerk vermoedelijk 
kortsluiting 

Oplader brand Chalet 0G In een Chalet aan de Prinsenweg in Nijkerk heeft zaterdagavond een brand gewoed. De brandweer werd rond kwart voor 
acht gealarmeerd voor de brand. Ter plaatse bleek de chalet volledig in brand te staan. Bewoners probeerde de chalet nog 
te redden met emmers water maar dat was te laat. De brandweer heeft de chalet niet kunnen redden. De brand is mogelijk 
ontstaan door kortsluiting tijdens het opladen van een Oxboard. 

14-4-
2018 

Kerkdriel Onbekend Magnetron rook Zorginstelling 2R Even schrikken voor de bewoners van woonzorgcentrum De Leyenstein in Kerkdriel vrijdagavond. Het brandalarm ging af 
en de derde verdieping werd even ontruimd. De reden: een magnetron met worstenbroodjes begon te roken. Een bewoner 
van een appartement op de bovenste verdieping was samen met zijn vrouw worstenbroodjes aan het opwarmen in de 
magnetron. Die magnetron begon flink te roken en werd vervolgens op het balkon gezet door de bewoner.De 
ambulancedienst heeft twee personen behandeld na het incident, maar zijn niet meegenomen naar het ziekenhuis.  

17-4-
2018 

Diemen Onbekend Meterkast brand Appartement 0G De brandweer is rond 10.45 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Meelbeskamp in Diemen. De brand was ontstaan in 
de meterkast van een appartement. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen.De 
brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. De schade aan de woning is groot. Niemand raakte gewond 
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18-4-
2018 

Etten-Leur Onbekend Meterkast brand Bedrijf 0G Vermoedelijk is kortsluiting in een meterkast de oorzaak geweest van de korte felle brand die dinsdag aan het begin van de 
avond woedde bij een autoservicebedrijf aan de Vosdonk in Etten-Leur. De brand brak dinsdag kort na 18.00 uur uit in een 
magazijn waar onder andere autobanden lagen opgeslagen. Verschillende brandweervoertuigen rukten uit om het vuur te 
bestrijden.De brandweer had enige moeite om de exacte brandhaard te vinden, maar na het lokaliseren hiervan kon het 
vuur vrij snel geblust worden.. In het pand waren geen mensen aanwezig ten tijde van het uitbreken van de brand. 

19-4-
2018 

Wageninge
n 

Kortsluiting lamp brand Studentenwo
ning 

0G Een smeulend matras in een studentenwoning aan de Nieuwstraat in Wageningen zorgde voor een onrustige nacht van 
dinsdag op woensdag voor vier studenten. Het matras is vermoedelijk gaan smeulen nadat er in een lamp kortsluiting is 
ontstaan. Het bleef gelukkig bij rookontwikkeling en stank. Er raakte niemand gewond. 

21-4-
2018 

Oosterhout Kortsluiting vaatwasser brand Woonhuis 0G Aan de Markkant in Oosterhout heeft zaterdagavond brand gewoed in een woning als gevolg van kortsluiting in de keuken. 
Omdat er niemand thuis was heeft de brandweer de deur open moeten zagen om de brand te kunnen blussen. De brand 
brak rond 19.40 uur uit in de keuken. Omwonenden merkten de brand op en belden de brandweer. Al snel stond de woning 
vol rook. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de afwasmachine.. Het huis heeft flinke brand- en rookschade opgelopen. 

0-1-
1900 

Doest Kortsluiting elektrisch 
kachel 

brand Woonhuis 0G Doordat de brand in de kelder die als kantoor in gebruik is in een woning aan de Schrikslaan in Soest tijdig door de 
bewoners werd ontdekt en zij onmiddellijk ingrepen, bleef de schade beperkt.  Door onbekende oorzaak is kortsluiting 
ontstaan in een elektrisch kacheltje die naast een accu van een drone stond. 

22-4-
2018 

Apeldoorn Onbekend Wasdroger brand Restaurant 0G Het Apeldoornse restaurant de Heerlijckheyt Het Loo is de komende dagen dicht. Dat is het gevolg van de brand die 
afgelopen nacht uitbrak in de kelder, in de wasdroger. Weliswaar had de brandweer de brand snel geblust, maar er is veel 
rookschade 

22-4-
2018 

Raamsdonk
sveer 

Kortsluiting Meterkast brand Woonhuis 0G Aan de Burgemeester Krijgsmangeerde in Raamsdonksveer heeft zondagavond korte tijd brand gewoed in een meterkast. 
Het vuur brak uit na kortsluiting. De bewoners zaten rustig op de bank toen de stroom plotseling wegviel. Direct daarna 
kwam er rook uit de meterkast. Waardoor de kortsluiting ontstond moet nog worden onderzocht. De brandweer heeft de 
meterkast geblust. De rest van de woning bleef gespaard, maar heeft wel rookschade. De bewoners kwamen met de schrik 
vrij 

22-4-
2018 

Hoogeveen Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G De brandweer van Hoogeveen is zondag 22 april gealarmeerd voor een woningbrand op Pauwoog. De melding werd om 
19:29 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Hoogeveen, die met spoed ter plaatse is gegaan. p 1 inci-
04 woningbrand meterkast* pauwoog hoogeveen  

23-4-
2018 

Rotterdam Onbekend Meterkast brand Woonhuis 1G Een hoekwoning aan de Crooswijksesingel in Rotterdam-Crooswijk is door de brandweer maandagavond onbewoonbaar 
verklaard. Dat gebeurde nadat er brand was uitgebroken in de meterkast.De brand kroop via de meterkast omhoog en zat 
tussen de plafonds van de woning. Hier werd een tijd lang koolstofmonoxide gemeten. Om de koolstofmonoxide en de brand 
weg te krijgen, moest de vloer gesloopt worden.De brand is inmiddels onder controle. Een persoon is nagekeken in de 
ambulance 

25-4-
2018 

Lelystad Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Op de zolder van een woning in de Wijngaard heeft woensdagochtend korte tijd brand gewoed. Een wasmachine en een 
wasdroger stonden in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle, desondanks is de schade groot. Op het 
moment van de brand waren de bewoners niet thuis. Oorzaak van de brand is niet bekend. 

26-4-
2018 

Zoetermeer Kortsluiting onbekend brand Woonhuis 0G In een woning aan de Derde Stationsstraat heeft gisteravond rond 19:45/20:00 uur brand gewoed op de zolder na 
kortsluiting. De bewoners waren op vakantie. Drie brandweerwagens werden opgeroepen en de brandweerlieden kregen het 
vuur onder controle. Desondanks is er flink wat schade ontstaan. Zo zou het dak wat verzakt zijn.  

26-4-
2018 

Deventer Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 2R In een woning aan de Vonderstraat in Deventer is rond acht uur gisteravond brand uitgebroken. De brand woedt op de 
zolder van een hoekwoning. De brandweer was met groot materieel uitgerukt, omdat het gaat om een zogeheten 
middelbrand. De brand was al snel onder controle. De brand ontstond in een wasdroger. Twee mannen ademden bij een 
poging tot blussen rook in, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis . 
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29-4-
2018 

Ijmuiden Onbekend hoverboard brand Woonhuis 0G In de nacht van zaterdag op zondag is er brand was uitgebroken in een bovenwoning aan de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden. De woning liep aanzienlijke schade op en is vermoedelijk veroorzaakt door een elektrische hoverboard die in de 
brand is gevlogen. 

29-4-
2018 

Gouda Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Zondagavond 29 april rond 21.25 uur is brand uitgebroken in een woning aan de Getijmolenerf in Gouda. De brand was 
ontstaan bij de wasdroger. De bewoners hebben de brand geblust nog voor de brandweer er was en hebben de wasdroger 
naar buiten gebracht. De brandweer heeft de woning nog nagekeken met een warmtebeeldcamera en de woning 
geventileerd. 

30-4-
2018 

Dedemsvaa
rt 

Kortsluiting kruimeldief brand Woonhuis 0G Een woningbrand aan de Lepelaarweg in Dedemsvaart is ontstaan door kortsluiting van de kruimeldief. Geen gewonden.  

30-4-
2018 

Amsterdam vermoedelijk 
kortsluiting 

onbekend meterka
st 

Restaurant 0G Bij het tapasrestaurant Pata Negra in de Utrechtsestraat in het centrum is maandagochtend brand uitgebroken in de 
meterkast.De brand ontstond rond 06.00 uur, vermoedelijk door kortsluiting. Een voorbijganger belde de brandweer nadat hij 
de rook had opgemerkt.De uitgerukte hulptroepen braken twee ramen open en kregen de brand snel onder 
controle.Niemand raakte gewond. Er waren op het moment van de brand geen mensen in het pand aanwezig. Het 
restaurant heeft veel rookschade opgelopen 

30-4-
2018 

Heveadorp vermoedelijk 
blikseminslag 

Magnetron brand Woonhuis 0G In een woning aan de Zuiderlaan in Heveadorp is in de nacht van zondag op maandag vermoedelijk de bliksem ingeslagen. 
Daardoor ontstond er een kleine brand. Rond 1.50 uur werd de brandweer gealarmeerd. Ter plaatse bleek dat er een 
magnetron of combi-oven in brand was gevlogen. De brandweer heeft het oventje geblust en heeft hem naar buiten 
gebracht. ,,We weten het niet honderd procent zeker, maar we hebben het vermoeden dat bliksem is ingeslagen bij de 
tussenwoning, waarna de brand is ontstaan", aldus een brandweerman. Hoe groot de schade is in de woning, is niet bekend 

1-5-
2018 

Ermelo Onbekend magnetron brand Woonhuis 0G De brandweer werd gisteren opgeroepen voor een brand in een woning aan de Prof. Lindeboomlaan in Ermelo. De oorzaak 
was de magnetron. Bij het opwarmen van het eten hoorde de bewoner geknetter uit de keuken en zag dat er vlammen uit de 
magnetron kwamen. De brandweer wist het vuur snel te blussen en heeft het apparaat buiten gezet. De woning moest 
daarna worden geventileerd 

2-5-
2018 

Apeldoorn vermoedelijk 
kortsluiting 

Airco brand Kiosk 0G Op het station in Apeldoorn heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed in het dak van een van de kiosken. 
De brand zou zijn ontstaan in de airco boven de deur. De rook verspreidde zich tussen het plafond en het dak, waardoor het 
leek alsof het hele dak in brand stond.Eenmaal binnen was het vuur snel onder controle. Hoe de brand heeft kunnen 
ontstaan, is niet exact duidelijk. Vermoedelijk ontstond er kortsluiting. 

3-5-
2018 

Breda Kortsluiting kabelhaspel brand Woonhuis 1RZ De brand eerder deze week in het pand van een escaperoom in aanbouw in de Boschstraat in Breda is vrijwel zeker door 
kortsluiting ontstaan. Volgens de politie is in het pand een smeulende haspel aangetroffen. ,,Dat wijst op kortsluiting, niet op 
iets anders'', zegt een woordvoerder. Bij de brand raakte één persoon gewond. Een omwonende ademde rook in en moest 
in het ziekenhuis worden behandeld. 

4-5-
2018 

Maastricht Onbekend Zonnebank brand Bedrijf 0G Drie vrouwen zijn vrijdagmiddag met de schrik vrij gekomen tijdens hun zonnebanksessie bij een zonnestudio in Maastricht. 
In een van de cabines ontstond kortsluiting waarna vervolgens brand uitbrak. De vrouw die onder de zonnebank lag die 
even later in brand vloog laat aan De Limburger weten dat ze tijdens het zonnen al een brandlucht rook. "Mijn buurvrouw 
zag rook uit de cabine komen. Toen hebben we snel de ruimte verlaten.De brandweer rukte met groot materieel uit om de 
brand bij de zonnestudio aan de Einsteinstraat te blussen. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling: boven 
de hele wijk Heer hingen dikke rookwolken. Rond 15:30 uur leek de brand onder controle, maar er kwam nog steeds veel 
rook vrij.  

4-5-
2018 

Mijdrecht Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G In Mijdrecht heeft een man zijn meterkast weten te blussen met emmers water.De bewoner van de Nicolaas van der 
Steenstraat werd opgeschrikt door een enorme brandlucht. Kort daarna ontdekte hij dat zijn meterkast in brand stond. De 
man probeerde het vuur eerst te blussen met een natte handdoek, maar al snel kwamen er emmers water aan te pas en 
was het vuur geblust. De brandweer kwam ter plaatse en constateerde dat de brand echt uit was.  
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8-5-
2018 

Slootdorp vermoedelijk 
kortsluiting 

Verlichting brand Zorgboerderij 0G Bij een brand bij woon-/zorgboerderij Parelhoenderhoeve aan de Schelpenbolweg in Slootdorp zijn in de nacht van 
maandag op dinsdag alle dierenhokken verwoest. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. De oorzaak van 
de brand is vermoedelijk kortsluiting in de verlichting van de dierenverblijven. 

8-5-
2018 

Beesel Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G In de nacht van maandag op dinsdag is er in een woning in Beesel brand uitgebroken. Volgens de brandweer is de brand 
begonnen in de meterkast van de woning aan de Wittenbergstraat. Even na drie uur werden de hulpdiensten gealarmeerd, 
door inzet van de Reuverse brandweer kon erger voorkomen worden. Ook werd uit voorzorg een ambulance naar de woning 
gestuurd, er is niemand gewond geraakt. Hoe de brand heeft kunnen uitbreken in de woning is onduidelijk, daar zal door 
specialisten naar gekeken worden 

8-5-
2018 

Dronten Onbekend Meterkast brand Bedrijf 0G De grote uitslaande brand, die was uitgebroken in de Dronter sauna en beauty center Aphrodite's Thermen, is onder 
controle. De brandweer vermoedt dat de brand is ontstaan in een meterkast bij de sauna. Het complex beschikt ook over 
een zwembad met een bijbehorende chlooropslag. Vanwege de aanwezigheid van deze gevaarlijke stof werd er groot alarm 
geslagenVier bluswagens rukten uit. De brandweer wist de brand relatief snel onder controle te krijgen. Toch hebben de 
brandweermannen niet kunnen voorkomen dat een gedeelte van gebouw in de as is gelegd.Er waren volgens de eigenaar 
van de sauna geen gasten aanwezig toen de brand uitbrak. Wel was er een medewerker in het gebouw en een gezin dat 
boven Aphrodite's Thermen woont. Allen konden veilig wegkomen 

11-5-
2018 

Weert Kortsluiting Meterkast rook Woonhuis 0G Vrijdagmiddag rond 14.30 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand aan de Sutjensstraat in Weert. Ter 
plaatse was in een woning rookontwikkeling ontstaan bij de meterkast. De oorzaak was kortsluiting. In de wasruimte had 
een wasmachine water gelekt waarna de kortsluiting ontstond. De bewoners wisten de situatie snel onder controle te krijgen. 
De brandweer hoefde niet over te gaan tot bluswerkzaamheden en enkel een controle uit te voeren 

14-5-
2018 

Barendrecht Kortsluiting frituurpan brand Woonhuis 0G De brandweer is vanmiddag om half zes opgeroepen voor een keukenbrand aan de Brucknerstraat. De brandweer was 
binnen 2 minuten ter plaatse. In de keuken van de woning bleek een frituurpan vlam te hebben gevat, mogelijk door 
kortsluiting. De bewoner kon de woning tijdig verlaten. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen waardoor erger is 
voorkomen. Niemand raakte gewond.De keuken heeft flinke brand- en rookschade opgelopen  

14-5-
2018 

Elst Onbekend Meterkast brand Bedrijf 0G In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Pascalweg in Elst heeft in de nacht van zondag op maandag een flinke brand 
gewoed. De schade aan het pand is groot. De brand werd iets voor 4.00 uur ontdekt door de beveiliging. Toen de brandweer 
aankwam, stond een gedeelte van het gebouw volledig onder de rook. Volgens de brandweer is de brand ontstaan bij de 
meterkast. Hij kon zich niet snel uitbreiden, vanwege het gebrek aan zuurstof. Het pand heeft veel rookschade opgelopen. 

14-5-
2018 

Drachten Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Maandagmiddag omstreeks 13.45 uur werd het korps van Drachten gealarmeerd voor een woningbrand aan de 
Schwartzenberghlaan. De brand woedde in een meterkast van een twee onder een kap woning. Bij aankomst bleek de 
situatie enigszins mee te vallen. De brandweer heeft een controle uitgevoerd. Mogelijk is het stroom van het pand gehaald 
en de netbeheerder verzocht een reparatie uit te voeren. 

16-5-
2018 

Nunspeet Kortsluiting zaklamp rook Zorginstelling 0G Bij woonzorgcomplex De Watersnip in Nunspeet was sprake van kortsluiting in een zaklamp, die aan de lader lag. Het 
smeulende plastic zorgde voor veel stankoverlast. De rookmelder heeft zijn werk goed gedaan. 

17-5-
2018 

Amstelveen vermoedelijk 
kortsluiting 

onbekend brand Bedrijf 0G Aan de Professor E.M. Meijerslaan in Amstelveen is vanochtend rond half twaalf brand uitgebroken bij een bedrijf. Alle 
werknemers moesten het pand verlaten. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust. Na het blussen mochten de 
werknemers weer naar binnen. De brand werd mogelijk veroorzaakt door kortsluiting. 

18-5-
2018 

Lunteren Kortsluiting Wasmachin
e 

brand Woonhuis 1G In een woning aan de Kattenbroekerweg in Lunteren is vrijdagochtend brand ontstaan door kortsluiting in de wasmachine. 
Toen de bewoner ging kijken, ontstond er een steekvlam waardoor de bewoner ook gewond raakte. De bewoner heeft de 
brand zelf geblust met een poederblusser en de brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd. Vermoedelijk ontstond de 
steekvlam doordat er een brandbare stof in de buurt van de wasmachine stond. Het slachtoffer is door het 
ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 
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18-5-
2018 

Emmercom
pascuum 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Vrijdagavond omstreeks 20:30 uur werd aan de Huls in Emmer-Compascuum een woningbrand opgemerkt. De brandweer 
werd via 112 ingeschakeld. In de woning bleek brand te zijn ontstaan in een wasdroger op een bovenetage. De brandweer 
is de woning vervolgens binnengetreden om de brand te kunnen bestrijden. De brandweerlieden konden de brandhaard 
lokaliseren en met een straal hoge druk was de brand snel meester. Wat de oorzaak van de brand in de wasdroger is, is niet 
bekend gemaakt. Door de brand is forse brand, water en roetschade ontstaan in de woning. 

18-5-
2018 

Leeuwarde
n 

Onbekend Meterkast brand Hotel 0G Vrijdagmiddag 18 mei rond 14.50 uur is brand ontstaan in de meterkast van Euro Hotel aan de Europaplein in 
Leeuwarden.De brandweer had de brand in de meterkast snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk 

18-5-
2018 

Leerdam Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Aan de Narva in Leerdam is vrijdagmiddag een wasdroger in brand gevlogen.Het incident gebeurde omstreeks 13:00 uur. 
De wasdroger stond op de zolder van een woning. De brand werd vrij snel door de bewoner ontdekt. Doordat vrijwel alle 
deuren in de woning gesloten waren is de rookverspreiding beperkt gebleven. 

20-5-
2018 

Oosternijker
k 

Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G De brandweer van Ternaard moest zondagmiddag in actie komen voor een melding van brandlucht in de meterkast van een 
woning aan de Griene Wei in Oosternijkerk.De bewoners roken een brandlucht in huis en ontdekten na onderzoek dat dit uit 
de meterkast vandaan kwam. Hierop werd voor de zekerheid de brandweer gebeld, die met een prio 2 ter plaatse kwam.Na 
onderzoek bleek een eindgroep in de groepenkast heel warm te zijn en de draden waren reeds gesmolten. De betrefende 
groep is uitgeschakeld en de woningbouwvereniging is ingeschakeld om het mankement te verhelpen 

20-5-
2018 

Leiden Onbekend Waterkoker brand Appartement 3R Een appartementencomplex aan het Virulypad in Leiden is zondag aan het begin van de middag ontruimd door een 
verbrande waterkoker. Drie mensen raakten door de rookontwikkeling onwel. Een bewoner op de bovenste etage bespeurde 
rook in zijn meterkast. Hij belde Liander, maar de monteur van de netbeheerder kon niets vinden. Daarop werd de 
brandweer gebeld, die de brandhaard ontdekte in een appartement op de eerste verdieping. De rook trok inmiddels door het 
hele gebouw. De boosdoener bleek een verbrande waterkoker. Door de rook klaagden enkele bewoners over hoofdpijn. Drie 
mensen zijn in een ambulance nagekeken, niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. 

21-5-
2018 

Bodegraven Onbekend Meterkast brand Woonhuis 1G De brandweer van Reeuwijk is maandagochtend opgeroepen voor een woningbrand aan de Dronenweg in Bodegraven. Ter 
plaatse bleek een meterkast korte tijd in brand te hebben gestaan. De buurman heeft met poeder het brandje bestreden. Hij 
is voor controle nagekeken in de ambulance. De brandweer heeft een na controle gedaan. Netbeheerder Stedin heeft de 
meterkast afgesloten van het gas- en elektriciteitsnetwerk 

22-5-
2018 

Bodegraven Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G De brandweer van Bodegraven is dinsdagmiddag rond 15.00 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Watersnip in 
Bodegraven. Ter plaatse bleek het te gaan om een wasdroger welke korte tijd vlam vatte. De bewoonsters heeft de stekker 
uit het stopcontact gehaald en 112 gebeld. De brandweer heeft daarna de droger buiten gezet en de nodige controle 
uitgevoerd. 

24-5-
2018 

Schimmert Overbelasting accu 
elektrische 
scooter 

brand Boerderij 0G In een woonboerderij in Schimmert is woensdagavond een zeer grote brand uitgebroken. 
Het vuur woedt in de woonboerderij en in een kleine loods daarachter. Bij de brand zijn ontploffingen ontstaan door gas in 
een busje op de binnenplaats van de boerderij. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De bewoner van het brandende 
pand meldt dat de lithium accu van een elektrische scooter vlam vatte en de grote brand uiteindelijk veroorzaakte. 

26-5-
2018 

Hardenberg Kortsluiting Meterkast brand Woonhuis 0G De brandweer is vanmorgen uitgerukt voor een woningbrand. Ter plaatse bleek dat de bewoner de brand zelf had geblust. 
De brand brak uit in de woning aan de Hoogenweg door kortsluiting in de meterkast. Toen de brandweer ter plaatse kwam 
was de brand al weer uit. 

25-5-
2018 

Naaldwijk Overbelasting Meterkast brand Restaurant 0G De brandweer kreeg vrijdagmiddag om 17:38 uur de melding van een gebouwbrand aan de Herenstraat. Bij Italiaans 
restaurant Fratelli was brand uitgebroken in de meterkast, waarop het gebouw werd ontruimd. Bij aankomst van de 
Naaldwijkse brandweer had de eigenaar de beginnende brand al geblust. De oorzaak van de brand was volgens de 
woordvoerder van de brandweer een overbelaste meterkast. Normaal hoort daarbij de thermische beveiliging de stroom uit 
te schakelen, maar dat was dus in dit geval niet gebeurd. Niemand is gewond geraakt. Wel was er sprake van enige 
rookontwikkeling, ook bij de bovenburen waarop deze woning is gelucht. De brandweer heeft nacontrole verricht 
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26-5-
2018 

Wijdeworm
er 

Onbekend Meterkast brand Boerderij 0G Op zaterdag 26 mei 2018 kwam er omstreeks 20:45 uur een melding binnen van een brand bij een veehouder op de 
Zuiderweg in Wijdewormer. Uiteindelijk bleek het om een brand in een meterkast te gaan, welke doormiddel van een 
brandblusser onder controle was gekregen. 

23-5-
2018 

Akersloot Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G De vrijwillige brandweer van Akersloot werd op maandagochtend 21 mei rond tien over tien gealarmeerd voor een 
woningbrand aan de Lange Dresch in Akersloot.  Ter plaatse had een droger die op de bovenverdieping in de woning stond, 
door een nog onbekende oorzaak vlam gevat. Door snel ingrijpen van de brandweer kon erger worden voorkomen. De 
droger werd door de brandweer uit de woning gehaald. 

26-5-
2018 

Heiloo Onbekend Zonnepanel
en 

brand Woonhuis 0G Bij drie woningen op het terrein achter de bowlingbaan aan de Kennemerstraatweg in Heiloo woedde vanmiddag brand. Het 
gaat om woningen in aanbouw, waarvan de zonnepanelen die op het dak liggen vlam hebben gevat. Een dak stond ook in 
de brand. Er zijn geen personen gewond 

31-5-
2018 

Lemelerveld Onbekend Zonnepanel
en 

brand Woonhuis 0G Kortsluiting in zonnepanelen heeft vanmiddag vermoedelijk een uitslaande brand veroorzaakt in een woning aan de Houtwal 
in Lemelerveld .De brand was bij aankomst van de brandweer al uitslaand. De brandweer heeft met meerdere voertuigen de 
brand bestreden, ook om de naastgelegen woning van de twee-onder-een-kap te behoeden voor brand. De brandweer doet 
nog onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand, maar vermoedelijk gaat het om kortsluiting. Niemand raakte gewond. 

30-5-
2018 

Heerde Onbekend Magnetron brand Woonhuis 0G De brandweer werd woensdagmiddag gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Burgemeester Schorerlaan in 
Heerde. Ter plaatse aangekomen bleek dat een magnetron vlam heeft gevat in een kelderkast onder de trap in de woning. 
Door de brand heeft de trap zelf ook vlam gevat. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de brandschade zou 
aanzienlijk zijn. De bewoonster die thuis was is door buurtbewoners en de politie opgevangen. Ze raakte - voor zover 
bekend - niet gewond. 

1-6-
2018 

Breda Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G In een woning aan de Doctor Batenburglaan in Breda is vrijdagochtend brand ontstaan in de keuken. De oorzaak was een 
wasdroger. De brandweer was snel daar en heeft alles geblust. Er waren ook meerdere politiewagens aanwezig.Na het 
blussen wordt de woning geventileerd. Er is niemand gewond geraakt.  

2-6-
2018 

Zutphen  Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G In een woning aan de Stokebrand heeft zaterdagmiddag een wasdroger vlam gevat. Binnenin het huis ontstond een kleine 
brand. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens de brandweer kon de schade daarom beperkt 
blijven. Wel moeten de bewoners een nieuwe wasdroger gaan kopen, en het huis luchten door de rook die instaan is 

3-6-
2018 

Vlaardingen Onbekend Meterkast brand Restaurant 0G Het was goed schrikken voor medewerkers van restaurant Jofel aan de Plas aan het Surfpad in Vlaardingen. Het team was 
zondagochtend nog aan het opstarten toen er brand uitbrak in de meterkast van het gebouw. De brandweer meldde veel 
rookontwikkeling en heeft wat sloopwerk verricht om de brand onder controle te krijgen en het pand te ventileren. Rond 
09:45 werd het sein brand meester gegeven. 

4-6-
2018 

Apeldoorn Onbekend zonnepanel
en 

brand Woonhuis 0G In een woning aan de Boommarter in de Apeldoornse wijk Zonnehoeve is vanmiddag rond 14.00 uur brand ontstaan. De 
brand ontstond op het dak, waar zonnepanelen op lagen. De bewoners van het pand waren niet aanwezig toen de brand 
uitbrak. Volgens de officier van dienst Richard Kraai lijkt het erop dat de zonnepanelen de oorzaak zijn. ,,De brand is 
ontstaan tussen de zonnepanelen en het dak. Het was geen uitslaande brand. In het huis is alleen waterschade.Er wordt 
onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan. 

5-6-
2018 

Amersfoort Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G In de meterkast van een woning op de Sprengenberg in Amersfoort Vathorst is vanmorgen brand ontstaan. Mogelijk is 
kortsluiting de oorzaak. De bewoner probeerde met natte doeken het vuur te doven. De brandweer kon het vuur snel 
blussen en heeft de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond, maar de schade is fors 

5-6-
2018 

Assen Onbekend Magnetron brand Appartement 0G In een appartement van de serviceflat De Anemoon aan de Anemoonstraat in Assen is dinsdagmiddag brand ontstaan. 
Omliggende woningen moesten door de hulpdiensten uit voorzorg ontruimd worden, de bewoners werden naar buiten 
gebracht. Uiteindelijk viel de brand mee, een magnetron had vlam gevat en dat leverde veel rook op. Het apparaat werd 
door de brandweer buiten geblust. Er raakt niemand gewond 
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5-6-
2018 

Buren Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G De Amelander brandweer werd dinsdagavond om 20:07 gealarmeerd voor een middelbrand aan de Paasduinweg.In de 
schuur was door onbekende oorzaak een wasdroger in brand gevlogen. Bewoners en omwonenden wisten zelf het vuur te 
blussen. De brandweer is ter plaatse gekomen voor een nacontrole en heeft de verbrande droger naar buiten gebracht. Er 
raakte niemand gewond. 

7-6-
2018 

Haarlem Onbekend Computer brand School 0G De Haarlemse Montessorischool aan de Louise de Colignylaan in Haarlem is donderdagochtend kort ontruimd geweest 
nadat er brand was uitgebroken in een van de computers. Even na 10.30 uur kwam de melding binnen dat er 
rookontwikkeling was in het bijgebouw waar een paar lokalen zitten. Het brandalarm ging af, waarna het hoofdgebouw werd 
ontruimd.De rookontwikkeling was afkomstig van een van de computers die in de brand was gevlogen. De brandweer wist 
de situatie vrij snel onder controle te krijgen en iedereen kon weer terug naar de klaslokalen. 

9-6-
2018 

Amsterdam Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Een groot aantal brandweerwagens zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand op de Bloemgracht. De brand is 
ontstaand door een wasdroger, en inmiddels onder controle. Niemand raakte gewond. 

8-6-
2018 

Wageninge
n 

Onbekend Magnetron brand Woonhuis 1 RZ Een vrouw is gewond geraakt nadat in haar woning aan het Delpad in Wageningen brand uitbrak. Die ontstond omdat de 
magnetron in brand was gevlogen. De vrouw had veel rook ingeademd, waardoor ze naar het ziekenhuis moest. Het huis is 
van binnen zwart van de rook. Ook de woning boven het huis waar brand uit brak, heeft rookschade opgelopen.De 
brandweer had het vuur snel geblust. Het huis is geventileerd 

10-6-
2018 

Roermond Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Zondagochtend rond 06.40 uur is de brandweer uitgerukt voor melding woningbrand aan de Zwartbroekstraat in Roermond . 
Omwonenden hoorden een harde knal en zagen rook uit de voordeur van de woning komen en hebben direct 112 gebeld . 
In de meterkast was brand ontstaan . Er is niemand gewond geraakt . 

9-6-
2018 

Dordrecht Onbekend Meterkast brand Flatwoning 0G Aan de Octant in Dordrecht zijn tientallen bewoners van een flatgebouw hun woning ontvlucht voor een brand. Het vuur brak 
vanmorgen, zaterdag, rond 6.00 uur uit. De bewoners, onder wie veel ouderen, worden met bussen naar Hotel Van der Valk 
gebracht. Een bewoners vertelde De Dordtenaar dat er veel rook was en veel buren naar buiten gingen. Het vuur zou zijn 
ontstaan in een elektriciteitskast onderin het pand. Het gebouw telt veertien verdiepingen. De brandweer besloot het hele 
pand te ontruimen. 

12-6-
2018 

Capelle aan 
den Ijssel 

Kortsluiting lichtbak 
aquarium 

brand Flatwoning 0G In een portiekwoning in Capelle aan den IJssel heeft maandagochtend brand gewoed. De brand ontstond in een huis aan de 
Henry Moorepassage. Er was niemand thuis toen de brand uitbrak. Omdat het om een portiekwoning gaat, zijn de 
omliggende woningen ook ontruimd geweest.  
De brand ontstond vermoedelijk door een kortsluiting in de lichtbak van een aquarium in het huis, denkt de bewoner. 
Hierdoor vatte ook het deksel van een aquarium in de woning vlam en klapte het aquarium uit elkaar. 

15-6-
2018 

Assen Onbekend Wasdroger brand Flatwoning 0G De brandweer is donderdag tegen middernacht uitgerukt voor een woningbrand aan de Gouwe in Assen. Eenmaal ter 
plaatse bleek het om een benedenwoning te gaan van een flat. Hier had de wasdroger vlam gevat. Die werd door 
brandweerlieden naar buiten gebracht en het vuur werd geblust met schuim. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog 
onduidelijk, mogelijk gaat het om kortsluiting. Er vielen geen gewonden. 

14-6-
2018 

Noordwolde Onbekend Wasmachin
e 

brand Woonhuis 0G In het Friese Noordwolde kwam even voor het middaguur een melding binnen van een brand in een bijkeuken. De brand, 
die zou woeden aan de Dr. Verdeniusstraat, bleek te zijn ontstaan in een wasmachine. De brandweerlieden kwamen met 
een tankautospuit ter plaatse op de brand te bestrijden.Bij de brand kwam forse rookontwikkeling vrij, hierdoor liep de 
bijkeuken schade op. De brandoorzaak ligt vermoedelijk aan kortsluiting in de wasmachine. 

17-6-
2018 

Huizen Onbekend Wasdroger brand Flatwoning 1R Zondagmiddag  17 juni is er in een woning aan de Oostermeent Noord boven het winkelcentrum een wasdroger in de brand 
gevlogen, de hulpdiensten kwamen hiervoor ter plaatse.Omstreeks 14:10 uur ontdekte een bewoonster de brand in haar 
woning, vanuit de wasdroger kwam de nodige rookontwikkeling. Direct werd via 112 alarm geslagen, Uiteindelijk bleek bij 
aankomst van de brandweer dat de brand al uit was. Een bewoonster had wel wat rook ingeademd bij het blussen van de 
brand, voor het slachtoffer werd een ambulance ter plaatse gevraagd om haar na te kijken op rookinhalatie. Gelukkig bleek 
het uiteindelijk mee te vallen. 
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18-5-
2018 

Emmer-
Compascuu
m 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Vrijdagavond omstreeks 20:30 uur werd aan de Huls in Emmer-Compascuum een woningbrand opgemerkt. De brandweer 
werd via 112 ingeschakeld en kwam met een tankautospuit en watertankwagen met spoed ter plaatse. In de woning bleek 
brand te zijn ontstaan in een. Wat de oorzaak van de brand in de wasdroger is, is niet bekend gemaakt. Door de brand is 
forse brand, water en roetschade ontstaan in de woning. 

20-6-
2018 

Stein Onbekend Zonnepanel
en 

brand Woonhuis 0G Op een plat dak met zonnepanelen van een woning in Stein is woensdagmiddag brand ontstaan. De brandweer had het 
vuur vrij snel onder controle en persoonlijke ongelukken zijn niet gebeurd. De brandweer rukte iets na één uur uit naar de 
woning aan de Batenburgerstraat. Deze vermoedt dat de oorzaak van de brand kortsluiting in of rond de zonnepanelen is.. 
Waar de fout precies ligt, weten we niet, maar we denken aan kortsluiting bij de zonnepanelen 

20-6-
2018 

Holten Kortsluiting Meterkast brand Bedrijf 0G De brandweer is woensdagmiddag 20 juni om 12:10 uur gealarmeerd voor een brand aan de Ondernemersweg. Ter plaatse 
bleek er brand te zijn uitgebroken in de meterkast in een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer schaalde gelijk op naar 
middelbrand. Bij een computer opslag is de brand ontstaan. Er kwam veel rook vrij uit het gebouw. De meterkast kreeg 
stroom van de zonnepanelen die op het dak liggen waardoor er kortsluiting ontstond. De zonnepanelen zijn door een 
gespecialiseerd bedrijf uit gezet. De brandweer had de brand snel onder controle. Hoe groot de schade is, is niet bekend. 

22-6-
2018 

Zwolle Onbekend Computer brand Woonhuis 0G Een op hol geslagen computer heeft voor brand gezorgd in een woning aan de Drapanierlaan in het Zwolse Stadshagen. De 
brand brak uit op de bovenste verdieping van de woning. Op dat moment waren de bewoners nog thuis. Ze konden de 
woning op tijd verlaten. Volgens de brandweer is een computer die vlam vatte de oorzaak van de brand.  De gehele 
verdieping is zwartgeblakerd door roet dankzij de brandende computer. 

23-6-
2018 

Noordgouw
e 

Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G In een woning aan de Kloosterweg in Noordgouwe heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. De brand werd rond 19.00 
uur ontdekt in de meterkast. Bij aankomst van de brandweer was de brand al geblust. 

25-6-
2018 

Mijdrecht Onbekend Hoverboard brand Woonhuis 0G De brandweer is maandagavond in actie gekomen voor een brandend hoverboard in Mijdrecht. Het elektrisch aangedreven 
persoonstransportmiddel heeft vermoedelijk kortsluiting gemaakt waardoor het in brand vloog. De bewoners van de woning 
aan de Midrethstraat waren gelukkig thuis en hebben het board naar buiten gegooid. Daar vloog een tuinset in brand, welke 
door de brandweer geblust is. De woning heeft lichte rookschade opgelopen.  

27-6-
2018 

Ridderkerk Onbekend meterkast brand Winkel 0G In een kledingwinkel op het Sint Jorisplein in Ridderkerk is vanavond - vermoedelijk in de meterkast - een brand ontstaan. 

27-6-
2018 

Roermond Onbekend Meterkast brand Restaurant 0G Een pizzeria in Roermond is voorlopig dicht na een brand in de meterkast. De personeelsleden bedachten zich geen 
moment toen ze het vuur ontdekten. Ze pakten een poederblusser om de vlammen te lijf te gaan. Dat was succesvol. De 
brand was snel uit, maar toch is er veel schade. 

28-6-
2018 

Leiden Onbekend Computer brand Woonhuis 1R In een woning aan de Heintje Davidsweg in Leiden is woensdagavond een middelgrote brand uitgebroken. De brand zou 
zijn ontstaan bij een computer. Een persoon is woensdagavond in de ambulance gecontroleerd omdat hij rook had 
geïnhaleerd. De brand vond plaats rond rond 22.50 uur. Volgens District 16 werd er bij de brand ook een dier uit de woning 
gehaald. 

26-6-
2018 

Aalten Onbekend Zonnepanel
en 

brand Schuur 1R In een voormalige varkensschuur aan de Kappersweg in het buitengebied van Aalten is dinsdagmiddag een grote brand 
uitgebroken. De brandweer meldt kort na 17.00 uur dat de brand onder controle is. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is 
een aanwezige uit voorzorg gecontroleerd in de ambulance, omdat diegene wat rook had ingeademd. De brand is volgens 
de brandweer ontstaan in de zonnepanelen die op het dak liggen 

29-6-
2018 

Giesbeek Onbekend Meterkast brand Restaurant 0G In Het Hof Van Giesbeek aan de Kerkstraat is vrijdagmiddag een brand uitgebroken. Mensen die aanwezig waren in het 
restaurant zijn inmiddels in veiligheid. De brand werd iets voor 16.30 uur ontdekt bij de meterkast. De brandweer is ter 
plaatse met meerdere tankautospuiten om het vuur te blussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe de brand heeft 
kunnen ontstaan is niet bekend. 
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29-6-
2018 

Rotterdam Onbekend Wasmachin
e 

brand Woonhuis 0G Vanochtend vroeg, rond de klok van acht uur, moesten brandweer en politie uitrukken naar het Twickelerf! Bij aankomst 
bleek er brand te zijn ontstaan in de wasmachine bij de bewoonster van het pand. Dit was het gevolg van een kortsluiting in 
het apparaat. De woning werd gelucht door de brandweer, en inmiddels werd de geschrokken bewoonster opgevangen door 
de politie. Persoonlijke ongevallen hebben zich niet voor gedaan! 

1-7-
2018 

Blaricum Kortsluiting vaatwasser brand Café 0G Brand in een café in Blaricum zondagmorgen vroeg, rond half vier. Daarbij is de keuken, waar de brand uitbrak, volledig 
verwoest. De brandweer had het vuur snel onder controle. Naast de volledige verwoeste keuken heeft de rest van het 
gebouw aanzienlijke rook-, roet- en waterschade. Brand is mogelijk ontstaan door kortsluiting in de vaatwasser. 

2-7-
2018 

Arnhem Kortsluiting Koelkast brand Woonhuis 0G De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Hertogstraat in Arnhem. Uiteindelijk bleek het 
te gaan om een brand in een achtertuin. Volgens de brandweer zou er in de achtertuin van een woning een koelkast hebben 
gestaan met een aantal vuilniszakken ernaast. De koelkast heeft kortsluiting gehad, waardoor die in brand kwam te staan. 
Het vuur is overgeslagen naar de vuilniszakken, die bewoners zelfstandig hebben geblust met poederblussers. De 
brandweer heeft ter plaatse nog een nacontrole uitgevoerd. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. 

4-7-
2018 

Eindhoven Onbekend Meterkast brand Bedrijf 0G Bij een bedrijfspand aan de Langendijk in Eindhoven woedde woensdagavond een flinke brand. Dat meldt de brandweer. De 
eerste meldingen van het vuur waren er rond 17.45 uur. Het vuur ontstond in de meterkast, waarschijnlijk door kortsluiting. 
De brand was op de begane grond. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Er is erg veel rookschade. 

5-7-
2018 

Groningen Onbekend Magnetron brand Flatwoning 0G In een woning aan de Reviusstraat in de stad heeft donderdagmiddag korte tijd een brandje gewoed. De melding van de 
brand kwam rond 14.40 uur binnen. Bij aankomst bleek er een brandje te woeden op de tweede verdieping. In een woning 
was er brand ontstaan in een magnetron. Twee honden hadden  het knopje`ON` per ongeluk aangedrukt met hun pootjes en 
deze zette de magnetron met iets erin aan aldus de bevelvoerder en de eigenaar van de woning. Toen rookte het wat. 

5-7-
2018 

Amstelveen Onbekend Meterkast brand Restaurant 0G Bij restaurant Aan de Poel aan de Handweg is vanochtend vroeg brand uitgebroken. Het vuur ontstond vermoedelijk in de 
meterkast en de schade is aanzienlijk. De brand brak rond 05.30 uur uit. Omwonenden zagen ’s ochtends vroeg rook en 
vlammen bij het restaurant. De brandweer kwam ter plaatse. Pas rond half tien kon de brandweer weer vertrekken. Er zijn 
geen gewonden gevallen bij de brand. Het restaurant is voorlopig gesloten. 

6-7-
2018 

Zeist Onbekend Meterkast brand Restaurant 0G Café de Schavuit aan de Steynlaan in Zeist is vanmiddag ontruimd nadat er brand was uitgebroken in de meterkast. Dat 
meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak rond 15.15 uur uit. Een medewerker probeerde de brand zelf te blussen, 
maar uiteindelijk doofden brandweerlieden het vuur. Volgens de brandweer is de schade aanzienlijk. Niemand raakte 
gewond 

6-7-
2018 

Roosteren Kortsluiting Airco brand Woonhuis 0G De brand die vrijdagavond uitbrak in een woning in Roosteren ontstond als gevolg van kortsluiting in een airco. Het pand 
aan de Burgemeester Schoolmeestersstraat vatte rond 22.20 uur vlam. Niet veel later sloegen de vlammen uit het dak. De 
brandweer gaf rond 23:00 uur het sein brand meester, maar kon niet voorkomen dat de brand de woning verwoestte. Het 
huis is inmiddels onbewoonbaar verklaard en de bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Er raakte niemand gewond bij 
de brand. 

7-7-
2018 

Brummen Onbekend Meterkast brand Zorginstelling 0G In Verzorgingshuis Tolzicht aan de Burgemeester de Wijslaan in Brummen heeft zaterdagmiddag de meterkast in brand 
gestaan. Rond 17.00 uur kreeg de brandweer de melding dat er een handmelder geactiveerd was in het gebouw. Bij 
aankomst troffen ze een meterkast aan die in brand had gestaan. Het personeel van het verzorgingstehuis heeft snel 
gehandeld waardoor erger is voorkomen.Na wat controles kon de brandweer ook weer huiswaarts. 

7-7-
2018 

Deventer Kortsluiting elektrisch 
apparaat 

brand Woonhuis 1RZ De bewoner van een tussenwoning aan de Koningin Julianastraat in Deventer is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij 
rook heeft ingeademd. Zijn woning mag als verloren beschouwd worden. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting een van de 
elektrische apparaten. 
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9-7-
2018 

Alphen aan 
de rijn 

Onbekend Computer brand Woonhuis 2R De brandweer heeft zondagavond twee bewoners van het dak gered van een woning in de Stationsstraat in Alphen aan den 
Rijn. De bewoners waren naar het dak gevlucht nadat er brand uitbrak in de woning. Omstreeks 22.45 uur werden de 
hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand. In de woning bleek een computer en een bureau in brand te staan waarbij 
veel rook vrijkwam. De brandweer kon de brand snel blussen en zo erger voorkomen. De bewoners waren vanwege de 
rookontwikkeling naar het dak van een aanbouw van de woning gevlucht. De brandweer heeft de bewoners van het dak 
gehaald. Een ambulance kwam ter plaatse omdat de bewoners rook in hadden geademd. Na controle hoefde de bewoners 
niet mee naar het ziekenhuis. 

11-7-
2018 

Den haag Onbekend Meterkast brand Woonhuis 2R Op de Noordpolderkade in Den Haag heeft woensdagochtend in een huis brand gewoed.. De brandweer heeft de 
bewoonster van het huis via de achterkant van de woning met een ladder gered. 'Het slachtoffer is gecontroleerd door een 
ambulancemedewerker', aldus een woordvoerder van de brandweer. Ook is een kindje uit een omliggende woning op 
rookinhalatie gecontroleerd. Beide hoefden niet naar het ziekenhuis. Het vuur is ontstaan in de meterkast, de oorzaak wordt 
nog verder onderzocht. 

11-7-
2018 

Neede Kortsluiting tablet brand Woonhuis 1RZ De brand in een woning aan de Hoge Blik in Neede eerder deze week is ontstaan doordat een tablet werd opgeladen. Dat 
meldt de brandweer. De bewoonster werd naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook had ingeademd. Haar woning is 
onbewoonbaar verklaard. 

14-7-
2018 

Sprang-
Capelle 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G De brandweer is zaterdagochtend rond 11.15 uur uitgerukt voor een brand in een woning aan de Wendelnesseweg in 
Sprang-Capelle. Er bleek een wasdroger in brand te staan. De brand kon snel geblust worden, maar de brandweer kon niet 
voorkomen dat de woning vol met rook kwam te staan. De ruimte waarin de droger stond, is flink beschadigd geraakt. Er 
wordt gekeken of het huis nog bewoonbaar is. 

15-7-
2018 

Vlissingen Onbekend Meterkast brand Bedrijf 0G In een pand in Vlissingen heeft in de nacht van zaterdag op zondag korte tijd brand gewoed. Het vuur kon snel worden 
geblust. De brand ontstond rond 02.40 uur in de meterkast van het pand aan de Walstraat. De brandweer schaalde de 
brand op naar een middelbrand, maar het brandje was al voor aankomst van de eerste brandweerwagen geblust. Volgens 
de Veiligheidsregio kon iedereen het pand op tijd verlaten. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd. 

17-7-
2018 

Breda vermoedelijk 
kortsluiting 

wekkerradio brand Woonhuis 0G In een huis aan de Valkenierslaan in Breda is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 
middernacht. De bewoner rook een brandlucht en zag dat de slaapkamer vol rook stond. De brandweer had het vuur snel 
onder controle en ventileerde het huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Vermoedelijk is kortsluiting in een wekkerradio 
de oorzaak van de brand.   

18-7-
2018 

Weert Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 1R Bij een woning aan de Tromplaan is woensdag rond 18.00 uur brand in een droger ontstaan. De droger stond op zolder en 
de brand werd door de bewoner zelf ontdekt. Met zijn kordate optreden wist hij de brand met een brandblusser te doven. De 
brandweer werd vervolgens ingeschakeld voor een nacontrole. De brandweerlieden hebben de woning gecontroleerd en 
geventileerd. De bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij wat rook had ingeademd. 

18-7-
2018 

Winterswijk Kortsluiting elektrisch 
apparaat 

brand Winkel 0G De brand in Winterswijk aan de Misterstraat  ontstond in een magazijn van een winkel, dat dicht achter winkelpanden ligt. 
Kortsluiting in de elektrische installatie is volgens de brandweer oorzaak van de brand.  

19-7-
2018 

Breda Onbekend Magnetron brand Woonhuis 0G In een woning aan de Roggeveenstraat in Breda is donderdag een kleine brand ontstaan door een paar vergeten 
wordstenbroodjes in de magnetron. De bewoonster was vergeten de broodjes uit de magnetron te halen, waardoor een 
kleine brand ontstond met veel rook tot gevolg. De brandweer kon het brandje snel weer blussen 

21-7-
2018 

Smilde Onbekend Oplader brand Zorginstelling 1R In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een brand plaatsgevonden bij woon-zorgcomplex 't Beurtschip aan de 
Stuurboord in Smilde. De brand brak even na 01.30 uur uit in de fietsenstalling op de begaande grond van het complex.De 
bewoners waarvan enkele slecht te been werden door de brandweer midden in de nacht uit hun appartementen 
geëvacueerd. Een aantal bewoners werden opgevangen in het naastgelegen woon-zorgcomplex de Driemaster.Zover 
bekend heeft één vrouw rook ingeademd, zij is door het aanwezige ambulancepersoneel nagekeken. De brand in de 
fietsenstalling is mogelijk ontstaan door kortsluiting in de oplader of accu van een elektrische fiets. 
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24-7-
2018 

Wageninge
n 

Kortsluiting lamp brand Woonhuis 0G In Wageningen heeft een binnenbrand gewoed aan de Uiverweide. Drie woningen zijn daarbij ontruimd. Het vuur is mogelijk 
veroorzaakt door kortsluiting in een lamp. De brand, ontstaan in een slaapkamer, is overgeslagen naar de eerste verdieping. 
Er is veel rook- en roetschade in de woningen. Er zijn geen gewonden gevallen. 

24-7-
2018 

Andel Kortsluiting Koelkast brand Woonhuis 0G In een woning aan de Burgemeester van de Schansstraat in Andel brak vanochtend rond 7.45 uur brand uit. De brand 
ontstond door kortsluiting in de koelkast die in de bijkeuken stond. Op dat moment was er niemand aanwezig in de woning. 
De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling en daarmee behoorlijk wat schade. De bewoners zijn opgevangen bij de 
buren. 

26-7-
2018 

Amsterdam Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G De brandweer heeft vanmiddag een brand in een woning aan de Ruysdaelkade in Zuid geblust. Het vuur brak even na 15.00 
uur uit en was ontstaan in de meterkast van het huis op de eerste etage. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen, 
de brand was volgens een woordvoerder van de brandweer snel geblust. Uit voorzorg werd er ook een ambulance 
gealarmeerd, maar er bleek niemand in de woning aanwezig. 

27-7-
2018 

Waddingxv
een 

Kortsluiting Televisie brand Woonhuis 0G Vrijdagmorgen 27 juli heeft er in de Prinses Marijkestraat een forse woningbrand gewoed. De brand ontstond na kortsluiting 
in een televisie. Bij aankomst stond de televisie en de gordijnen in brand. De brandweer was snel ter plekke om nog tijdig te 
kunnen blussen. De schade is fors. 

28-7-
2018 

Brunssum Kortsluiting lamp rook Zorginstelling 0G De brandweer is vrijdagavond laat gealarmeerd voor een brand bij zorginstelling Pergamijn in Brunssum.Rond middernacht 
kregen de hulpdiensten een melding vanaf de Kloostertuyn. Uit voorzorg is een deel van de zorginstelling geëvacueerd. 
Door een defecte lamp is rook vrijgekomen, waardoor het brandalarm is afgegaan.  

29-7-
2018 

Cuijk vermoedelijk 
kortsluiting 

Wasmachin
e 

brand Woonhuis 0G Aan de Sleedoorn in Cuijk is zondag rond 01.00 uur een woningbrand geweest. De bewoner kon veilig uit het huis komen. 
De brand was snel onder controle. Op de bovenverdieping is veel rookschade. De oorzaak is een wasmachine op de 
douche met vermoedelijk kortsluiting. Brandweer gaf de bewoner het advies om niet thuis te overnachten.  

28-7-
2018 

Vlissingen Kortsluiting Ventilator brand Woonhuis 0G De vrijwillige brandweer van Vlissingen heeft zaterdag een drukke middag gehad. De tweede melding kwam binnen rond 
15.30 uur. Er zou sprake zijn van brand in een woning op de hoek van de Steenhuisstraat met de Schuitvaartgracht. De 
brand is ontstaan door kortsluiting in een ventilator. De bewoner van de woning was tijdens het uitbreken van de brand niet 
aanwezig en daarom moest de brandweer de deur forceren. 

29-7-
2018 

Ede vermoedelijk 
kortsluiting 

onbekend brand Flatwoning 0G Zondagmiddag 29 juli rond 17.00 uur is er brand uitgebroken in een flat aan de Arnold Koningstraat in Ede. De brandweer 
heeft de brand geblust. Vanwege de omvang van de brand heeft de brandweer de brand opgeschaald naar een 
middelbrand. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Er zijn geen personen gewond geraakt bij de brand 
aangezien er niemand thuis was. 

30-7-
2018 

Terschelling Kortsluiting Meterkast brand Winkel 0G In de meterkast van winkel Hema aan de Torenstraat op West-Terschelling is maandagmorgen kortsluiting ontstaan.De 
brandweer ging ter plaatse om poolshoogte te nemen. De winkel kwam vol rook te staan. Gelukkig bleek de brand mee te 
vallen. Het sein brandmeester werd dan ook snel gegeven 

30-7-
2018 

Breukelen vermoedelijk 
kortsluiting 

Elektrisch 
zonnewerin
g 

brand Zorginstelling 12RZ In Breukelen heeft vanavond brand gewoed op de eerste verdieping van een zorgcentrum. Het gaat om een complex van 
zes verdiepingen met aanleunwoningen, waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht zijn 
meer dan honderd woningen ontruimd. Twaalf bewoners zijn naar een ziekenhuis in Utrecht gebracht. Zij hadden onder 
meer ademhalingsproblemen en brandwonden. Anderen zijn ter plaatse nagekeken door de hulpdiensten, omdat ze rook 
hadden ingeademd. De brand brak rond 21.00 uur uit en was nog geen uur later onder controle. Een appartement brandde 
volledig uit. De schade aan de overige woningen is nog onduidelijk. Kortsluiting in een van de motortjes van de zonwering 
heeft hoogstwaarschijnlijk de grote brand in het woon-zorgcomplex in Breukelen veroorzaakt. Dat concludeert de politie na 
onderzoek naar de brand van 30 juli 
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30-7-
2018 

Burgh-
Haamstede 

Onbekend Meterkast rook Zorginstelling 0G De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een brand in een meterkast van een dokterspraktijk aan de Scheepswerfstraat in 
Burgh-Haamstede. Even na 17.00 uur kwam er rook uit de meterkast en werd de brandweer gebeld. Deze was snel ter 
plaatse en is op onderzoek uitgegaan. De brandweer trof in de meterkast een transformator aan die aan het smelten was 
wat de rook veroorzaakte. De stroom is van het gebouw gehaald en het apparaat is gedemonteerd en naar buiten gebracht. 
Het pand is hierna geventileerd 

31-7-
2018 

Rotterdam Onbekend Meterkast brand Flatwoning 0G Op de twaalfde verdieping van flatgebouw Het Potlood aan de Kolk in Rotterdam is dinsdagmorgen brand ontstaan in een 
meterkast. De brandweer was snel ter plaatse en inmiddels was er sprake van flink wat rook. De brandweer ontruimde een 
aantal verdiepingen van het gebouw en wist de brand in korte tijd te blussen. Het ventileren gaat nog enige tijd in beslag 
nemen, pas als er geen koolmonoxide meer wordt gemeten mogen de bewoners weer terug naar huis. Hoe groot de schade 
is, is op dit moment nog onbekend. 

2-8-
2018 

Maasbracht Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G In een berging in Maasbracht is donderdagmiddag een wasdroger in brand gevlogen. Het apparaat dat in de berging van 
een huis aan de Spitsstraat stond, vatte rond 17:00 uur vlam. brandweer was snel ter plaatse en had de brand binnen een 
korte tijd geblust. Zo werd voorkomen dat het vuur over zou slaan naar de woning. Zowel de berging als de woning worden 
geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond.  

2-8-
2018 

Vinkeveen vermoedelijk 
kortsluiting 

zonnepanel
en 

brand Woonhuis 0G In Vinkeveen woedt momenteel een brand aan de Schakel. Het vuur staat op het dak van meerdere woningen en is 
vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de zonnepanelen. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt. Wel zijn in ieder 
geval vijf woningen beschadigd door het water en de roet. Op beelden is te zien dat ook de daken flink gehavend zijn door 
het vuur. De huizen zijn nog maar een paar maanden oud. 

2-8-
2018 

Ridderkerk Onbekend Meterkast brand Hotel 0G In het Van der Valk hotel in Ridderkerk heeft donderdagmorgen een kleine brand gewoed in een meterkast op de eerste 
etage. De brand ging gepaard met wat rookontwikkeling waarop de BHV besloot het pand alvast te gaan ontruimen.De 
brandweer was snel ter plaatse en wist het brandje snel te doven. Het hotel is geventileerd waarna alle gasten weer terug 
naar hun kamers konden. Hoe groot de schade is door de brand is niet  bekend 

4-8-
2018 

Delft Onbekend Meterkast rook Restaurant 0G Bij restaurant De Kurk aan de Kromstraat in Delft is zaterdagochtend brand ontstaan in een meterkast. Na het inschakelen 
van de afzuigkap kwam er rook uit de meterkast. De stroom werd door het personeel uitgeschakeld en de brandweer werd 
gebeld. Het restaurant heeft flinke schade opgelopen aan de meterkast, onbekend is nog of het restaurant vandaag nog 
open zal gaan. De ambulancedienst kwam ter plaatse om te controleren of de medewerkers rook hadden ingeademd, dit 
bleek niet het geval te zijn. De brandweer heeft de meterkast gecontroleerd waarna ze retour kazerne konden. 

4-8-
2018 

Zoetermeer Kortsluiting Koelkast brand Woonhuis 0G  In een woning aan de Tremoliet in Zoetermeer is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Dit zorgde voor een flinke rook 
ontwikkeling. Door snel optreden van de brandweer was er vuur en snel geblust. Hierna haalde de brandweer een koelkast 
naar buiten. Kortsluiting in deze koelkast was de oorzaak van de brand. Gelukkig raakte niemand gewond.  De schade aan 
de woning was aanzienlijk. 

6-8-
2018 

Winterswijk vermoedelijk 
kortsluiting 

Bedrading brand Bungalow 0G Het dak van een bungalow op vakantiepark In Den Olden Bongerd in Winterswijk is maandagochtend in brand opgegaan. 
Na mogelijke kortsluiting ontstond er brand in de douche die zich verspreidde naar het dak.  
Er was ten tijde van de brand niemand aanwezig in het huisje en er zijn dan ook geen gewonden gevallen.  
De oorzaak van de brand is mogelijk kortsluiting. De eigenaar had pas de lampen vervangen in de woning. De brandweer 
kwam met vier voertuigen ter plaatse om de brand te bestrijden. Dat lukte, maar het dak is volledig vernield. 

5-8-
2018 

Alphen aan 
den Rijn 

Onbekend Magnetron brand Woonhuis 0G De brandweer is zondagmiddag opgeroepen voor een brand in een woning aan de Aardster in Alphen aan den Rijn. Het 
betrof een kleine brand, die uitbrak in de keuken van de woning. De brand ontstond in de magnetron. De brandweer meldt 
dat de brand snel was geblust. 
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8-8-
2018 

Weert Onbekend Bedrading brand Woonhuis 1RZ Woensdagmorgen is er brand uitgebroken in een woning aan de Lavendelstraat in de wijk Boshoven in Weert. De 
bewoonster hoorde de brandmeldinstallatie en kon daardoor zelf de woning op tijd verlaten. Ze had wel veel rook 
binnengekregen. Ze werd opgevangen door de buurvrouw en is daarna door het ambulancepersoneel nagekeken. Voor 
verder onderzoek is ze meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de buurt van een 
computer in de woonkamer van de woning. Kortsluiting in de bekabeling is waarschijnlijk de oorzaak. Er is veel rookschade 
ontstaan. 

10-8-
2018 

Helmond Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0 Op donderdag 9 augustus rond de klok van 22.30 uur kwam de melding bij de meldkamer van een woningbrand aan de  
Tesselschadelaan in Helmond- Noord. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een meterkast brand. Deze was daarom 
ook snel geblust. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. 

12-8-
2018 

Barendrecht Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Brandmelding in woning aan Schipmolen, betreft mogelijke brand in meterkast. Bewoners horen een knetterend geluid uit de 
meterkast komen. Brandweer voert momenteel onderzoek uit. Politie alweer vertrokken, autoladder uit Rotterdam is ook 
afgemeld 

12-8-
2018 

Barendrecht Kortsluiting Dimmer brand Woonhuis 0G Gisteravond werd de brandweer rond half zeven gealarmeerd om een onderzoek in te stellen in de woning. Buren hoorden 
de brandmelder afgaan en ze roken een brandlucht. Bij aankomst van de brandweer bleek er sprake van rookontwikkeling in 
de woning. Deze werd veroorzaakt door kortsluiting in de dimmer van een lamp. Brandweerlieden hebben de woning 
geventileerd. 

14-8-
2018 

Eckelrade Onbekend Meterkast brand Boerderij 0G In een boerderij in Eckelrade is dinsdagochtend vroeg brand uitgebroken. De brandweer is met verschillende voertuigen 
uitgerukt voor de brand aan de Linderweg, die even voor 6:00 uur uitbrak. Na ongeveer een uur was de brand onder 
controle. Waarschijnlijk ontstond de brand in een meterkast. 

14-8-
2018 

Amsterdam Onbekend Meterkast brand Woonhuis 1R Op de Louis Couperusstraat in Slotermeer is dinsdagochtend brand ontstaan in een woning. De brand begon volgens de 
brandweer in een meterkast. De brand brak rond 9.45 uur uit. Rond 10.30 uur waren de vlammen geblust door de 
brandweer die met meerdere wagens waren uitgerukt. Er is één persoon ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. 
De man werd gecontroleerd op rookinhalatie. Er zijn verder geen gewonden gevallen. Over de schade aan de woning is nog 
niks bekend. 

14-8-
2018 

Utrecht Onbekend Meterkast brand Sporthal 0G Bij omnisportvereniging USV Hercules is dinsdagochtend een brand ontstaan in een meterkast. De Utrechtse brandweer 
was op tijd aanwezig om te voorkomen dat de brand uitsloeg. Er zijn geen gewonden gevallen 

16-8-
2018 

Harderwijk Kortsluiting Bedrading brand Winkel 0G Donderdagmiddag 16 augustus rond 16.40 uur is brand ontstaan in een winkel aan het Stationsplein in Harderwijk. Uit 
onderzoek van de brandweer bleek er boven het plafond kortsluiting te zijn ontstaan waar door de brand is uitgebroken. De 
brandweer heeft voorkomen dat de brand verder kon ontwikkelen. Er zijn geen gewonden gevallen. 

16-8-
2018 

Middelburg Overbelasting Meterkast Rook Kinderdagver
blijf 

0G De brandweer is woensdagavond met spoed uitgerukt voor een binnenbrand bij een kinderdagverblijf in Middelburg. De 
brandweer werd rond 21.20 uur opgeroepen nadat er een bandalarm af ging in het pand aan de Rouaansekaai. Nadat de 
sleutelhouder ter plaatse kwam werd er een brandlucht geroken. Hierop werd de brandweer gebeld. Deze heeft een 
onderzoek gedaan in het pand en van brand was geen sprake. Door oververhitting van een apparaat was er 
rookontwikkeling in de meterkast waardoor de rookmelder af ging. Na een controle kon de brandweer weer terug naar de 
kazerne. 

14-8-
2018 

Beverwijk Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Een brand in een woning aan de Beeckzanglaan in Beverwijk ging dinsdag gepaard met veel rookontwikkeling. De 
bewoners van het huis waren pas net thuis, toen zij ontdekten dat er brand was ontstaan in de meterkast. De gealarmeerde 
brandweer was snel ter plaatse, maar toen stond de meterkast al volledig in brand. Pas na twee uur was de brandweer er 
zeker van dat het vuur helemaal uit was. De schade aan met name de schuur is aanzienlijk. Niemand raakte gewond. 

19-8-
2018 

Ootmarsum Kortsluiting Terrasheate
r 

brand Woonhuis 0G Bij een woning aan het Villapark in Ootmarsum is zondagmorgen brand ontstaan door kortsluiting bij een terrasheater op het 
balkon.Door snel ingrijpen van de bewoners is erger voorkomen. De brandweer, welke met grote getale aanwezig was, heeft 
de situatie op het dak met onder andere een warmtebeeldcamera gecontroleerd. 
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20-8-
2018 

Rilland onbekend Magnetron brand Woonhuis 0G Op maandag 20 augustus is rond 20:10 uur de brandweer van Krabbendijke en Rilland uitgerukt voor een brandgerucht in 
een woning aan de Haltestraat in Rilland. Toen de brandweer met twee blusvoertuigen in de Haltestraat in Rilland aankwam, 
bleek dat er in een woning een magnetron in brand stond die vergeten was.  De brandweer had de magnetron snel geblust 
en vervolgens de woning geventileerd om de rook uit de woning te verdrijven. 

23-8-
2018 

Groningen Onbekend Wasdroger brand Bedrijf 0G De brand die vorige week woensdagavond woedde bij Knol's Koek aan het Hoendiep in de stad Groningen is waarschijnlijk 
ontstaan in de wasdroger. 

23-8-
2018 

Alphen aan 
de Rijn 

Onbekend Magnetron brand Penitentiare 
inrichting 

0G Donderdagmiddag zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een melding van een brand in de Penitentiaire Inrichting in Alphen 
aan den Rijn. Het zou gaan om een brand in een cel. De brand brak omstreeks 15.10 uur uit. Twee brandweerwagens 
kwamen met spoed ter plaatse. Het ging om een magnetron die in brand was gevlogen. Die veroorzaakte veel rook in een 
cel. De brand was al gedoofd toen de brandweer arriveerde 

24-8-
2018 

Broekland Onbekend Meterkast brand Sportcomplex 0G Op het sportcomplex 't Horsthuis in Broekland heeft aan het einde van de ochtend een brandje gewoed. De brand brak 
tegen 11.45 uur uit in de meterkast op het sportcomplex. Ten tijde van de uitbraak van de brand was er niemand aanwezig 
op dit deel van het sportcomplex. Mensen bij de naastgelegen tennisbaan sloegen alarm toen zij rook zagen. De brandweer 
kwam ter plaatste en bluste vervolgens de brand. De aanpalende kleedkamer liep door de brand schade op. 

24-8-
2018 

Schiedam Onbekend Magnetron brand Hotel 0G In het Novotel aan de Hargalaan in Schiedam is vrijdagavond korte tijd brand geweest. Het ging om een kleine brand op de 
begane grond. Vermoedelijk betrof het een brandje in een magnetron. De brandweerwagens van Schiedam en Vlaardingen 
waren snel ter plaatse. Ongeveer 20 minuten na de melding kon het sein brand meester worden gegeven. 

25-8-
2018 

Gouda vermoedelijk 
kortsluiting 

computer brand Woonhuis 0G In een woning aan de Riebeecklaan heeft zaterdag een forse brand gewoed op de zolder. In een laptop en tv was 
vermoedelijk kortsluiting ontstaan waardoor de apparaten in brand vlogen en veel rook veroorzaakte. De brandweer was 
snel ter plaatse en kon erger voorkomen door snel te blussen. De schade van de zwarte rook die vrij kwam is fors. 

27-8-
2018 

Dokkum Onbekend Wasdroger brand Schuur bij 
woonhuis 

0G Een wasdroger was maandagmiddag de oorzaak van een woningbrand in een woning van Talant Wonen aan De Berken in 
Dokkum. Door een onbekende oorzaak was wasdroger in de brand gevlogen. De Dokkumer brandweer was snel ter plaatse 
en wist hierbij de schade te beperken. De wasdroger die stond in hok aangrenzend aan de woning is naar buiten gebracht 
en de brandweer heeft het hok en de woning geventileerd. De bewoners hadden de woning veilig verlaten. 

27-8-
2018 

Rotterdam Kortsluiting koeling brand Restaurant 0G In de keuken van restaurant La Cubanita aan de Oostmolenwerf in Rotterdam is zondag aan het einde van de ochtend 
brand uitgebroken. Het vuur is inmiddels gedoofd. De brand is ontstaan door kortsluiting in een koeling. Woningen boven het 
restaurant hadden geen last van de rook, maar de brandweer raadde aan om deuren en ramen gesloten te houden. De rook 
in het restaurant is door de brandweer met ventilatoren weggeblazen. 

27-8-
2018 

Nederweert Onbekend Magnetron rook Appartement 0G Maandagmiddag iets voor 16.00 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand in de Kapelaniestraat in 
Nederweert. In een appartement was flinke rookontwikkeling ontstaan nadat het bereiden van een maaltijd in een magnetron 
mis was gegaan. De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse. De situatie was snel onder controle. 
Ambulancepersoneel heeft uit voorzorg de bewoners van het appartement gecontroleerd op verwondingen. Niemand hoefde 
mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft vervolgens de woning geventileerd. De rest van het appartementencomplex 
heeft geen rookschade opgelopen. 

29-8-
2018 

Bunschoten Kortsluiting onbekend brand Garage 0G Voor G.M uit Bunschoten was dinsdag een nachtmerrie. De brand is het resultaat van kortsluiting. Door de brand is een 
gasleiding aangetast maar de brandweer kon de gaskraan snel dichtdraaien, waardoor erger is voorkomen. De brandweer 
wist het huis te redden, maar de auto en de aangebouwde garage kunnen als verloren worden beschouwd, net als alles wat 
daarin stond. 

30-8-
2018 

Amersfoort Onbekend Meterkast brand Appartement 0G In Amersfoort heeft een brand vannacht veel schade aangericht in een bovenwoning boven een supermarkt eronder. 
Meerdere buurtbewoners stonden op straat vanwege de vele rook. Gewonden vielen er niet.  De brand zou zijn ontstaan in 
een meterkast. 
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1-9-
2018 

Wormervee
r 

vermoedelijk 
kortsluiting 

vriezer brand Zorginstelling 1G In seniorencomplex de Amandelbloesem aan de Vinkenstraat in Wormerveer heeft vrijdagnacht brand gewoed. De brand 
brak rond middernacht uit en was vrij snel geblust, maar vanwege de forse rookontwikkeling moesten ongeveer tachtig 
bewoners hun appartement uit. Rond 2.00 gaf de brandweer het pand weer vrij en konden de bewoners terug naar 
appartement. De brand heeft in de bijkeuken in de laagbouw van het complex gewoed. Volgens het bestuur was de oorzaak 
van de brand waarschijnlijk kortsluiting in de vriezer. Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend. Wel is één bewoner 
onwel geworden en door medisch personeel opgevangen. Of dat een direct verband met de brand of de rookontwikkeling 
had, kan de woordvoerder nog niet zeggen. 

2-9-
2018 

Roelofarend
sveen 

Kortsluiting koelkast brand Winkel 0G Een palingrokerij aan de Noordkade in Roelofarendsveen is zondagavond brand uitgebroken. Door kortsluiting is de 
koelkast in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er 
is veel rookschade aan het pand. 

2-9-
2018 

Duiven vermoedelijk 
kortsluiting 

onbekend brand Woonhuis 0G Een tussenwoning aan de Gladiolenstraat in Duiven heeft aan het begin van de avond ernstige schade opgelopen door 
brand. De brandweer rukte rond 18.30 uur uit voor het incident, maar kon niet voorkomen dat het vuur flink om zich heen 
greep. Volgens de bewoners, die samen met hun kinderen aan de achterkant het huis konden verlaten, begon de brand 
vermoedelijk door kortsluiting. Niemand raakte gewond. 

3-9-
2018 

Hoogeveen Kortsluiting vriezer brand Schuur bij 
woonhuis 

0G Rond het middaguur hoorden werklui maandag een knal in het schuurtje achter een woning aan de Duivenslagstraat. Ze 
spoedden zich naar waar de rook vandaan kwam en blusten het vuur met een tuinslang en brandblusser. Enkele tuinspullen 
raakten door het beginnende vuur vernield, maar verder bleef de schade beperkt tot water- en rookschade. De oorzaak van 
de brand is, naar het zich laat aanzien, kortsluiting in een vriezer die zich in de schuur bevond. 

6-9-
2018 

Waspik Kortsluiting Oplader brand Woonhuis 0G In een woning heeft donderdagmiddag een brand gewoed aan de Ambachtsherenlaan in Waspik. Daarbij ontstond veel 
rook, waardoor de woning veel rookschade opliep. De boosdoener was een defecte oplader van een elektrische fiets. Door 
de melding moest de brandweer snel komen met twee blusvoertuigen. Hoe groot de schade is, is niet bekend. De 
brandweer heeft de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond. 

6-9-
2018 

Ermelo vermoedelijk 
kortsluiting 

Wasdroger brand Bungalow 0G Donderdagmorgen rond 10 uur werd het brandweerkorps Ermelo gealarmeerd voor een woningbrand aan de 
Eendenparkweg. De brandweer was met spoed ter plaatse en trof bij de recreatiebungalow de buren die met een tuinslang 
waren begonnen met blussen.Het bleek te gaan om een wasdroger die in brand stond. Of het is gekomen door 
oververhitting of kortsluiting is nog niet bekend.” Wel weet Bast dat de bungalow aanzienlijke brandschade heeft. Het betreft 
een bungalow op het recreatiepark De Zonnehof. 

7-9-
2018 

Hoogeveen vermoedelijk 
kortsluiting 

Koelkast brand Woonhuis 0G De brandweer van Hoogeveen moest vrijdagmiddag rond vijf uur uitrukken voor een woningbrand aan de Westmaden in 
Hoogeveen.Daar vloog in de keuken een koelkast/diepvries combinatie in brand. Dat gaf een forse rookontwikkeling. De 
schade is in het huis mede ook door de rook groot. De brandweer heeft de koelkast/diepvries combinatie naar buiten 
gebracht. Vermoedelijk heeft kortsluiting  de brand veroorzaakt. 

6-9-
2018 

Woerden vermoedelijk 
kortsluiting 

Meterkast brand Appartement 0G In een appartementencomplex in de Jan Steenstraat in Woerden, heeft donderdagochtend vroeg brand gewoed. De brand 
ontstond in de meterkast. Een bewoner merkte een brandlucht op bij de meterkast bij de ingang van het complex en belde 
de brandweer. Die heeft het vuur met een brandblusser geblust. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk kortsluiting. 
Waardoor die is ontstaan is nog niet bekend. 

7-9-
2018 

Sappemeer Onbekend Meterkast brand Zorginstelling 0G Vrijdagochtend om 07.01 uur moest de brandweer van Hoogezand uitrukken naar de Touwslager in Sappemeer voor een 
brand in een meterkast in het pand van stichting de Zijlen. Het brandje in de meterkast was bij aankomst al uit, de 
brandweer kon dan ook na een controle ter plaatse terug keren naar de kazerne. 
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5-9-
2018 

Herveld Onbekend Meterkast brand Boerderij 0G In een woonboerderij uit 1656 aan de Lechstraat in Herveld heeft woensdagochtend brand gewoed .De brand brak rond 
7.00 uur uit in de meterkast. De boerderij zit momenteel in renovatie. Zo zat er volgens de brandweer een splinternieuw 
rieten kap op. Omdat de meterkast doorloopt naar boven is een speciaal rietteam van brandweer Kootwijkerbroek ter 
plaatse gekomen en hebben een stukje riet en nok weggehaald, om te kijken of de brand niet was doorgeslagen naar het 
dak. 

9-9-
2018 

IJsselstein vermoedelijk 
kortsluiting 

onbekend brand Schuur bij 
woonhuis 

0G Een schuur aan het Texashof in IJsselstein is vannacht in brand gevlogen. Niemand raakte gewond.  De brand werd rond 
03.15 opgemerkt. Toen de brandweer aankwam, bleek het gebouwtje al volledig in brand te staan. De schade is dan ook 
groot.  Mogelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand geweest. 

8-9-
2018 

Brielle Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Rond 18.10 uur zaterdagavond rukte de brandweer uit voor een woningbrand aan de Van Alkemadelaan in Brielle. Ter 
plaatse bleek dat er een wasdroger in brand stond op de eerste verdieping. De brandweer wist de brand snel te blussen. 
Helaas kon echter niet voorkomen worden dat er aanzienlijke schade ontstond aan het huis. Volgens de bewoner van de 
woning sloeg de aardlekschakelaar uit. Daarop ging hij op onderzoek uit en ontdekte vervolgens de brand. Niemand raakte 
gewond bij de brand. 

10-9-
2018 

Losser Kortsluiting fietsaccu brand Schuur bij 
woonhuis 

0G De brandweer moest vanavond uitrukken voor een brand aan de Neercasselstraat in Losser. Ter plaatse bleek het te gaan 
om een schuurbrand die oversloeg naar de woning. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is een explosie van 
een fietsaccu.  

10-9-
2018 

Leiden vermoedelijk 
kortsluiting 

Koelkast brand Studentenka
mer 

0G In een studentenkamer in het voormalige klooster aan de Vrouwenweg in Leiden heeft zojuist een brand gewoed. De brand 
is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in een koelkast in een van de studentenkamers. De melding van de brand 
kwam iets voor 14.00 uur binnen bij de brandweer, deze had de brand snel geblust. Er vielen geen gewonden. 

10-9-
2018 

Barneveld vermoedelijk 
kortsluiting 

Wasdroger brand Woonhuis 0G - In een bijkeuken aan de Molecaten in Barneveld heeft maandagmorgen een flinke brand gewoed. Er kwam veel rook vrij, 
maar er raakte niemand gewond. Wel was de schade aanzienlijk. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. De 
brandweer trof bij aankomst een wasdroger aan, die in de brand stond. 

13-9-
2018 

Zwaanshoe
k 

Onbekend zonnepanel
en 

brand Woonhuis 0G De zonnepanelen op het dak van een huis aan de Hofstede in Zwaanshoek zijn vanochtend in brand gevlogen. De 
brandweer heeft het vuur geblust. Zeker zes panelen raakten flink beschadigd. Het is al de tweede keer dat er in de 
nieuwbouwwijk zonnepanelen in brand vliegen. 
Er is bij de brand niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is niet bekend. 

13-9-
2018 

Breda Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Een wasdroger heeft voor een brand gezorgd in de viveslaan in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger 
voorkomen. De wasdroger werd uit huis gehaald en buiten nageblust. Het huis wordt geventileerd. Er raakte niemand 
gewond. 

15-9-
2018 

Ter Apel Kortsluiting koelkast brand Asielcentrum 9RZ In het asielcentrum van Ter Apel is een woning door vuur zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand: kortsluiting in een 
koelkast. 9 bewoners hadden rook ingeademd en zijn voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. 

16-9-
2018 

Cuijk vermoedelijk 
kortsluiting 

stopcontact brand Woonhuis 0G - In een woning aan de Goudenrijderstede in Cuijk heeft zondagmiddag een brand gewoed. De brand is waarschijnlijk 
ontstaan door kortsluiting in een stopcontact. De brandweer heeft de brand geblust en de stroom uitgeschakeld. Er vielen 
geen gewonden. 

19-9-
2018 

Leiden Onbekend Meterkast brand Appartement 4R In een appartementencomplex op de hoek van de Vrouwensteeg en Haarlemmerstraat is woensdagochtend brand 
uitgebroken in de meterkast. Daarbij ontstond erg veel rookschade. Het gehele pand werd ontruimd. Brandweerlieden 
hebben twee personen van het dak gered. Zij waren gevlucht voor de rook en hadden daar hun toevlucht gezocht.Vier 
personen werden gecontroleerd daar ambulancepersoneel. Zij hadden rook ingeademd, maar hoefden niet mee naar het 
ziekenhuis. 
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19-9-
2018 

Veenendaal Onbekend Wasdroger brand Bedrijf 0G - De brandweer werd woensdagochtend rond 05.20 uur gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Prins Bernhardlaan. In 
de ruimte waar een schoonheidssalon is gevestigd kwam water onder de deur uit lopen en was er sprake van veel 
rookontwikkeling. Een wasdroger had door een nog onbekende reden vlam gevat. Door de hitteontwikkeling is de slang van 
de watertoevoer naar de wasmachine gesmolten. Het pand liep door de brand aanzienlijke water- en rookschade op. 

21-9-
2018 

Uden vermoedelijk 
kortsluiting 

Bedrading brand Woonhuis 0G De brandweer van Uden is vrijdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Wolfgangstraat in Uden. Ter plaatse 
bleek een overkapping achter een woning in brand te staan. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in een 
kabel. De brandweer heeft de brand geblust en is daarna gaan ventileren. Er raakte niemand gewond bij de brand. 

24-9-
2018 

Woerden vermoedelijk 
kortsluiting 

Meterkast rook Woonhuis 0G De brandweer is maandagochtend uitgerukt naar een woning aan de Geestdorp in Woerden. Uit de meterkast kwam rook, 
hierop belde de bewoner de brandweer. De brandweer kwam ter plaatse en vermoedde dat er kortsluiting was geweest in 
de meterkast. Na een korte controle kon de brandweer weer inpakken en retour. 

24-9-
2018 

Woerden Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Een wasmachine en droger zijn zondagavond in brand gevlogen in een woning aan de Fluitekruidweide in Woerden. Beide 
machines stonden op de zolder van de woning toen ze in brand vlogen. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te 
blussen.Het vuur richtte veel schade aan op de zolder van de woning. 

25-9-
2018 

Wijchen Kortsluiting fietsaccu brand Woonhuis 1G Een ontploffende fietsaccu heeft dinsdagavond gezorgd voor een flinke brand in een slaapkamer aan de Diemewei in 
Wijchen. De brand werd vlak voor 22.00 uur gemeld, toen de brandweer arriveerde stond de volledige slaapkamer al in 
brand. De brand was zo hevig dat de woning voorlopig onbewoonbaar is. De accu van de elektrische fiets ontplofte tijdens 
het opladen. Door de ontploffing ontstond de brand. De bewoner had het snel in de gaten, en probeerde de accu nog uit het 
raam van de woning in Wijchen te gooien. Dat leverde hem brandwonden aan onder meer zijn handen op. 

29-9-
2018 

Gemert vermoedelijk 
kortsluiting 

Elektrische 
deken 

brand Appartement 1R Zaterdagavond is er rond 23.00 uur in een appartement aan de Mariënburg in Gemert brand op de slaapkamer uitgebroken. 
Een elektrische deken is waarschijnlijk door kortsluiting in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de 
brand geblust en het bedmateriaal naar buiten gebracht om het daar verder af te blussen. De bewoonster, die gelukkig nog 
niet in bed lag, is in een ambulance onderzocht omdat ze rook had ingeademd. De woning heeft door de brand veel 
rookschade opgelopen. Andere bewoners van het complex zijn ongedeerd gebleven en in de hal door de brandweer 
opgevangen. 

28-9-
2018 

Zeist vermoedelijk 
kortsluiting 

Meterkast brand Flatwoning 0G In een flat aan de Nijenheim in Zeist is donderdagavond brand uitgebroken in een meterkast van een woning op de 3e 
etage. Vermoedelijk ontstond de brand door kortsluiting. Door de hitte die vrijkwam bij de brand is ook een waterleiding 
gesprongen. Zeker drie woningen hebben schade opgelopen. De brandweer van Zeist had de brand snel onder controle. 

30-9-
2018 

Maastricht Onbekend Wasdroger brand Café 0G De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een grote brand bij een horecazaak in het centrum Maastricht. Rond 15:20 
uur werd er alarm geslagen café B.for aan het Sint Amorsplein. Rond 16:00 was de brand onder controle en laat de 
brandweer weten dat er geen gewonden zijn gevallen. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat alles erop wijst 
dat het gaat om een wasdroger die in brand is gevlogen op zolder. Met name de bovenverdieping is beschadigd door de 
brand. 

3-10-
2018 

Alkmaar Kortsluiting Elektrische 
deken 

brand Woonhuis 0G Dinsdagavond laat woedde een brand in een woning in de Rijperwaard in Alkmaar. Door kortsluiting in de bedverwarming 
ontstond er brand in de slaapkamer. De bewoners waren op dat moment in de woonkamer toen het rookalarm op de 
bovenverdieping afging. Ze konden op tijd hun zoontje, die in de andere slaapkamer lag te slapen, van bed halen en in 
veiligheid brengen. Twee brandweerwagens waren ter plaatse om de brand te blussen. Daarna heeft een brandweerman 
het dekbed en het matras door het raam naar buiten gegooid in de voortuin. 

6-10-
2018 

Amsterdam Kortsluiting Bedrading brand Woonhuis 0G Gisteravond woedde er een brand in de kruipruimte van een woning aan de Gooise Kant in Zuidoost. De oorzaak van de 
brand was kortsluiting. Een buurman hoorde een brandalarm in de woning afgaan en ging eropaf. De achterdeur bleek los te 
zijn en er was rook in de woning. De brandweer zag al snel dat de brand in de kruipruimte zat. Er was niemand thuis ten 
tijde van de brand. 
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8-10-
2018 

Loenen Kortsluiting elektrisch 
kachel 

brand Caravan 0G Een caravan op Camping De Marshoeve in Loenen is maandagavond volledig in de as gelegd. Bij de brand raakte niemand 
gewond. Volgens de brandweer is de brand begonnen door vermoedelijk kortsluiting bij het kacheltje. De rookwolken waren 
rondom de camping korte tijd goed zichtbaar. De brandweer had het vuur snel geblust, maar de caravan moet als verloren 
worden beschouwd. 

9-10-
2018 

Tiel Kortsluiting Meterkast brand Woonhuis 0G Dinsdagavond 9 oktober om 22:30 kwam de melding van een woningbrand aan de Dijkmanzoet in Tiel in de wijk 
Passewaaij. Bij aankomst bleek de meterkast in brand te hebben gestaan. De bewoners gaven aan dat ze een knal hoorden 
en vervolgens vlammen uit de meterkast zagen komen. Het brandje was snel meester. De oorzaak zou zijn geweest lekkage 
in de badkamer.  

12-10-
2018 

Eemnes Onbekend Magnetron brand Woonhuis 0G Vier herdershonden en drie parkieten uit Eemnes danken hun leven aan hun oppas. Hij schrok wakker van de rookmelder 
en wist de dieren in veiligheid te brengen.De bovenverdieping van de woning stond al vol rook en de oppas belde de 
brandweer. Hij probeerde zelf ook nog te blussen, maar tevergeefs.De brand ontstond in de magnetron. Brandweermannen 
hadden het vuur snel onder controle. Het huis heeft flinke schade opgelopen. 

11-10-
2018 

Boskoop Onbekend Meterkast brand Woonhuis 1ZG Donderdagochtend 11 oktober rond 4.15 uur is brand uitgebroken in de meterkast van een woning aan de Parklaan in 
Boskoop.  Hoe de brand was ontstaan, is niet bekend. De bewoner heeft zelf al de woning geblust en de brandweer heeft de 
brand gecontroleerd en vervolgens de woning geventileerd. De bewoners hebben de woning op tijd kunnen verlaten. 
Meerdere personen zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd en één persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. 

13-10-
2018 

Waalre Kortsluiting Meterkast brand Woonhuis 0G In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Juliana de Lannoylaan in Waalre onder de rook komen te staan na 
een kortsluiting in de meterkast. De man werd wakker, waarna de bewoners naar het balkon vluchtten en de brandweer 
konden bellen. Door de deur te forceren wist de brandweer bij de bewoners te komen en het huis te ventileren. 

15-10-
2018 

Apeldoorn Kortsluiting Oplader brand Flatwoning 0G In het portiek van een flat aan de Cort van der Lindenstraat in Apeldoorn is maandagochtend een elektrische scooter 
uitgebrand. De brand ontstond rond kwart voor acht. Bewoners ontdekten de vlammende scooter, toen er een brandlucht 
werd waargenomen. Nadat de scooter was geblust, werd deze naar buiten verplaatst om de schade te beperken. De 
elektrische scooter stond in het portiek aan de lading. ,,De brand is ontstaan door kortsluiting in de lader 

16-10-
2018 

Nijmegen Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Aan de Zwaluwstraat in Nijmegen heeft vanochtend omstreeks 11:00 uur een woningbrand gewoed. De bewoner van de 
woning ontdekte de brand zelf nadat zij een knal had gehoord uit de meterkast. Door het snelle optreden van de brandweer 
bleef de brand beperkt tot de meterkast. De brandweer heeft de woning geventileerd, maar kon niet voorkomen dat de 
woning lichte rookschade opliep. 

18-10-
2018 

Wormervee
r 

Kortsluiting vriezer brand Seniorencom
plex 

0G In seniorencomplex de Amandelbloesem aan de Vinkenstraat in Wormerveer heeft vannacht brand gewoed. De brand brak 
rond middernacht uit en was vrij snel geblust, maar vanwege de forse rookontwikkeling moesten ongeveer tachtig bewoners 
hun appartement uit. De brand heeft in de bijkeuken in de laagbouw van het complex gewoed. Volgens het bestuur was de 
oorzaak van de brand waarschijnlijk kortsluiting in de vriezer. 

20-10-
2018 

Didam vermoedelijk 
kortsluiting 

onbekend brand Seniorencom
plex 

1D1R DIDAM - De bejaarde man die vannacht bij een brand in appartementencomplex De Ent in Didam om het leven is gekomen, 
is overleden door koolmonoxidevergiftiging. De brand is ontstaan op de hobbykamer waarbij mogelijk sprake is geweest van 
kortsluiting. De vrouw is bij het ontdekken van de brand naar de galerij gevlucht. De man heeft vermoedelijk met emmers 
water de brand proberen te blussen en liep daarbij de koolmonoxidevergiftiging op 

22-10-
2018 

Leiden Kortsluiting Bedrading brand Schuur bij 
woonhuis 

2G Maandagavond rond kwart voor zeven is brand uitgebroken in een schuur achter een woning aan de Coebelweg in Leiden. 
In de schuur was kortsluiting ontstaan in een verlengkabel. In de schuur stond een kookplaat die stroom kreeg via de 
woning. Door de kortsluiting ontstond brand. De brandweer heeft de brand geblust. Het toegesnelde ambulancepersoneel 
heeft twee personen gecontroleerd op rookinhalatie. De slachtoffers zijn niet naar het ziekenhuis vervoerd. 
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22-10-
2018 

Den haag Onbekend Magnetron brand Appartement 0G De brandweer heeft deze avond een melding van een brand in een woning opgeschaald naar ‘Middelbrand’. De brandweer 
werd rond kwart voor acht deze avond gealarmeerd voor een woningbrand op het Anna van Buerenplein in Den Haag. 
Omstanders zagen rook uit een appartement komen. Nadat de brandweer het vuur had gevonden bleek het te gaan om een 
brandende magnetron. Het vuur was al geblust. 

22-10-
2018 

Broeksterw
ald 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Maandag aan het begin van de middag is er brand uitgebroken in de bijkeuken van een woning aan de Haaijehoeke. De 
brand was ontstaan in de wasdroger. Een van de bewoners ontdekte de brand en waarschuwde de hulpdiensten. Door snel 
ingrijpen van de brandweer kon erger worden voorkomen. De droger werd door de brandweer uit de woning gehaald. De 
woning liep door de brand veel rookschade op. 

22-10-
2018 

Volendam Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Donderdagmiddag even vóór 12.00 uur roken de bewoners van een woning in de Willem Woutersstraat een rooklucht in 
huis. Er bleek een smeulend vuurtje te zijn in de meterkast. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse maar hoefde 
gelukkig niet de waterspuit ter hand te nemen. 

24-10-
2018 

Sliedrecht Kortsluiting onbekend brand Woonhuis 1RZ In een woning aan het Fazantplein in Sliedrecht is woensdagmiddag 24 oktober 2018 brand ontstaan na kortsluiting. Al snel 
na de eerste melding, schaalde de meldkamer op naar 'middelbrand'. Diverse brandweerwagens kwamen met spoed ter 
plaatse. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft daarna de woning geventileerd. De bewoonster bleek rook 
ingeademd te hebben. Zij werd volgens de politie ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. 

29-10-
2018 

Stadskanaa
l 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G In een woning in de Gelderselaan in Stadskanaal is maandagmiddag een uitslaande brand ontstaan. Volgens de brandweer 
is de oorzaak een wasdroger. De brand zorgt zowel aan de voor- als achterzijde van het huis voor flinke rookontwikkeling. 
De straat is inmiddels afgezet. De bewoners konden veilig uit het huis komen. Naar de hond van het gezin wordt op dit 
moment nog gezocht. 

29-10-
2018 

Veenendaal Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G De brandweer moest maandagmiddag rond 13:10 uur uitrukken voor een brand aan de Boompjesgoed in Veenendaal. Het 
betrof een brand op de 2e etage, veroorzaakt door een wasdroger. De brand is inmiddels onder controle. Er is roet- en 
brandschade in het gebouw, 

29-10-
2018 

Ede Overbelasting meterkast brand Woonhuis 0G De brandweer van Ede is maandag 29 oktober uitgerukt voor een incident in een woning aan de D'Hondecoeterstraat in 
Ede. Er was een melding bij de brandweer binnengekomen van een brandje in de meterkast van de woning. Er bleken 
stroomdraden te zijn gesmolten. Omdat op de woning zonnepanelen liggen heeft de brandweer met de hoogwerker uit 
voorzorg deze gecontroleerd maar hier bleek niets mee aan de hand te zijn. De woning zit vanwege het smelten van de 
draden zonder stroom. 

29-10-
2018 

Dieren Onbekend Magnetron rook Appartement 0G Een appartement op de derde etage op de Admiraal Helfrichlaan in Dieren heeft maandagochtend vol rook gestaan door 
een magnetron. De brandweer werd rond 8.30 uur gealarmeerd. Toen ze ter plaatse kwamen bleek een magnetron de 
boosdoener. De bewoner op leeftijd had eten in de magnetron gedaan en was dit mogelijk vergeten. Door de rookmelder 
werd die erop geattendeerd dat de keuken vol rook stond. 

30-10-
2018 

Oostkapelle Kortsluiting Meterkast brand Appartement 0G Op dinsdagavond 30 oktober is er brand uitgebroken in een meterkast van een appartementencomplex aan de Veldzigt in 
Oostkapelle. Eerder op de dag is er een waterlekkage onstaan in de bovenste woning van het appartementencomplex aan 
de Veldzigt in Oostkapelle. De DNWG is toen ter plaatse geweest om de lekkage te repareren. Later op de dag begon het 
weer te lekken en is het water de meterkast van het complex ingelopen. Daardoor onstond kortsluiting in de meterkast. De 
bewoner van het appartement rook een sterke brandlucht en heeft meteen 112 gebeld. Hierop werden een blusvoertuig en 
een ladderwagen met spoed gealarmeerd. Ook een ambulance is voor het incident opgeroepen. Deze bleek niet meer nodig 
te zijn. 

0-1-
1900 

Zaltbommel onbekend elektrische 
deken 

rook Woonhuis 0G De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een woningbrand aan de Molenwal in Zaltbommel. Een elektrische deken op 
zolder had vlam gevat. Het bleek al enige tijd te smeulen. De brand is geblust en de bewoners van het huis zijn opgevangen 
door buren. Er raakte niemand gewond. 
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1-11-
2018 

Zoetermeer Onbekend Wasdroger brand Kinderspeelp
aradijs 

1R Donderdagavond 1 november rond 22.32 uur is brand uitgebroken in Kinderspeelparadijs de Ballebak aan de Voorweg in 
Zoetermeer. De brandweer heeft de brand die woedde bij de wasdroger geblust. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. 
Eén persoon die rook ingeademd heeft wordt door het ambulancepersoneel onderzocht, het is niet bekend of deze ook 
vervoerd moet worden naar het ziekenhuis. 

31-10-
2018 

Dalfsen Onbekend Wasdroger brand Restaurant 0G  Rond het middaguur werd de brandweer van post Dalfsen opgeroepen voor een binnenbrand bij restaurant 't Roode Hert 
aan de Hessenweg. Ter plaatse gekomen bleek het vuur mee te vallen, dit was al grotendeels geblust door het personeel. 
Wel heeft de brandweer een nacontrole gedaan en de ruimte geventileerd. Het restaurant kon gewoon geopend blijven voor 
de gasten. 

4-11-
2018 

Weert Kortsluiting Meterkast brand Woonhuis 0G In de nacht van zaterdag op zondag is er brand uitgebroken in de meterkast van een woning aan de Recollectenstraat in 
Weert. De bewoners lagen te slapen toen ze plotseling gewekt werden door één van de brandmelders in huis. Al snel kwam 
de eigenaar tot de conclusie dat er brand of kortsluiting was ontstaan in de meterkast. De brandweer was snel ter plaatse en 
heeft het smeulende brandje geblust. De woning heeft enige rookschade opgelopen. 

3-11-
2018 

Assen Onbekend Magnetron brand Asielcentrum 0G Bij het asielzoekerscentrum in Assen is zaterdag brand uitgebroken. In de keuken was een magnetron in de brand gevlogen. 
De medewerkers konden zelf de brand blussen. De brandweer van Assen-West werd opgeroepen om het pand te 
controleren. Ook werd er gekeken of de brand goed uit was. 

5-11-
2018 

Haren Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Een wasdroger in een woning in de Ceramstraat vloog zondagavond in brand. De schade bleef beperkt. De bewoners 
hadden het snel door en belden de hulpdiensten. De brandweer bluste de brand tijdig en sleepte de wasdroger naar buiten. 
Daar werd de droger verder afgeblust.De woning werd daarna geventileerd. 

6-11-
2018 

Schiedam Kortsluiting Wasdroger brand Woonhuis 0G Op het Fjorddal heeft dinsdagochtend brand gewoed in een woning. De brandweer rukte even voor het middaguur uit. Ter 
plaatse bleek er brand te zijn in een wasdroger. Deze is snel door brandweerlieden naar buiten gehaald waardoor erger 
voorkomen kon worden. Buurtbewoners spraken over kortsluiting als brandoorzaak. Niemand raakte gewond. 

5-11-
2018 

Vreeswijk Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G Maandagmiddag 5 november even voor 14.30 uur heeft er brand gewoed in een woning aan de Noorderstraat in Vreeswijk. 
Door de brand was er veel rookontwikkeling. Bij de brand zijn geen gewonden zijn gevallen. Eén van de bewoners was thuis 
toen de brand ontstond. Hij belde direct 112. De brand, ontstaan in een wasdroger op de zolder veroorzaakte een 
aanzienlijke roet- en rookschade aan de woning. De bewoner is nagekeken door het ambulancepersoneel maar hoefde niet 
naar het ziekenhuis. 

11-11-
2018 

Waalwijk Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Door een uitslaande brand in een woning in Waalwijk hebben de hulpdiensten ’twintig tot vijfentwintig’ woningen ontruimd. 
De brand in het huis aan het Westeinde is vermoedelijk ontstaan in de meterkast en doorgeslagen naar de bovenverdieping, 
aldus de brandweer. Er is gas in brand gevlogen. Inmiddels is het vuur onder controle en is bekendgemaakt dat alle 
bewoners thuis mogen slapen. 

10-11-
2018 

Zaandam Onbekend Meterkast brand Winkel 0G Een aantal woningen aan de Savornin Lohmanstraat in Zaandam zijn zaterdag aan het einde van de middag ontruimd 
wegens een brand in kindermodezaak Petit Lou. Het gaat om de woningen direct boven het pand. De brandweer is naar 
binnengegaan en heeft geconstateerd dat de brand in een meterkast is ontstaan. 

11-11-
2018 

s'Heerenber
g 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G In een woning aan het Nachtegaalslaantje in ’s-Heerenberg is zondagmiddag een wasdroger in brand gevlogen. De 
bewoonster was thuis toen de brand uitbrak. De oorzaak van de brand zijn mogelijk droge stofdeeltjes, die na het drogen 
van de was achterblijven, die vlam gevat hebben. Er is veel schade in de woning, vooral door rook en roet. De bewoonster 
raakte niet gewond. 

12-11-
2018 

Arnhem Onbekend Magnetron brand Woonhuis 0G Rond 17:20 uur is er een brandmelding geweest op de Duke Ellingtonstraat in Arnhem. De brandweer kwam met spoed ter 
plaatse en er bleek een magnetron in brand te staan. Er is geen brand schade, wel flinke rook schade. 
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14-11-
2018 

Valkenburg overbelasting Magnetron rook Zorginstelling 0G Een oververhitte magnetron in een van de woningen in Oosterbeemd zorgde voor veel rookontwikkeling dinsdagavond rond 
half zeven. Daardoor ging de automatische rookmelder af en werden brandweer, politie en ambulancediensten geactiveerd 
om richting het zorgcentrum Oosterbeemd hulp te verlenen..De oververhitte magnetron heeft buiten veel rook verder geen 
schade aangericht. Er raakte niemand gewond. 

15-11-
2018 

Haarlem Onbekend Wasdroger brand Garage 0G De brandweer is donderdagmiddag in actie gekomen nadat er brand was uitgebroken in een garagebox. Even na 16.30 uur 
kwam er veel rook uit de box aan het Raadhuisplein. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse om het vuur te 
blussen. Vermoedelijk is een wasdroger de oorzaak van de brand aangezien die een uur voor de brand was aangezet. 

15-11-
2018 

Emmer-
Compascuu
m 

vermoedelijk 
kortsluiting 

stekkerdoos brand Woonhuis 0G Aan de Populierenlaan in Emmer-Compascuum is donderdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond waarschijnlijk 
door kortsluiting in een stekkerdoos in de kamer, wat door vroeg signaleren is beperkt gebleven tot materiële schade. Over 
eventuele gewonden is nog niets bekend. Er is sprake van veel rookontwikkeling. 

16-11-
2018 

Baarn Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 1R In een woning aan de Mauvestraat in Baarn is vrijdagochtend brand uitgebroken. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het vuur 
woedde op de zolder, waar een wasdroger stond. De brand werd om 10.50 uur gemeld. De snel gearriveerde brandweer 
voorkwam doorslag buiten het dak. Wel raakte de zolder zwaar beschadigd en ook de hele woning liep schade op door rook. 
Er kwam een ambulance voor de bewoner, omdat hij gecontroleerd moest worden op ingeademde rook. 

19-11-
2018 

Emmer-
Compascuu
m 

vermoedelijk 
kortsluiting 

Meterkast brand School 0G Alle leerlingen van de Braakhekkeschool in Emmer-Compascuum zijn vanochtend naar huis gestuurd na een brand. Rond 
kwart voor tien vanochtend brak brand uit in de meterkast, die helemaal uitbrandde. Ook smolten de leidingen. De 
brandweer kon erger voorkomen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Behalve brandschade is er ook 
rookschade in de school. 

20-11-
2018 

Uithoorn Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G In een woning aan de Zijdelweg in Uithoorn is in de nacht van maandag op dinsdag even na 01.15 uur brand uitgebroken. 
De brandweer was snel ter plaatse om de brand te bestrijden. De brand heeft beneden in de hal gewoed en is mogelijk in de 
meterkast ontstaan. Volgens een omstander wordt de woning verbouwd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. 
Wel moesten bewoners van twee naastliggende woningen korte tijd hun woningen verlaten. 

21-11-
2019 

Enschede Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 1R De brandweer is vanavond uitgerukt voor een brandmelding in Enschede. Een wasdroger bleek vlam te hebben gevat. Dat 
gebeurde in een woning aan de Hengelosestraat. De brandweer heeft de brand geblust en de wasdroger naar buiten 
gehaald. De woning is beschadigd geraakt. Een persoon heeft rook ingeademd en is ter plekke door ambulancepersoneel 
gecontroleerd. Voor zover bekend hoefde de persoon niet mee naar het ziekenhuis. 

22-11-
2018 

Edam overbelasting Wasdroger brand Woonhuis 0G Woensdagmorgen om 8.55 uur moest de brandweer uitrukken naar een woning op de Standerdmolen in Edam. Door 
oververhitting van een wasdroger was er brand in de woning ontstaan. Er was brand-, roet- en waterschade in de woning. 
Gelukkig waren er geen gewonden bij deze woningbrand, alleen materiële schade 

22-11-
2018 

Utrecht Onbekend Meterkast brand Restaurant 0G De brandweer is gisteravond uitgerukt naar restaurant Het Oude Tolhuys in Utrecht. Rond sluitingstijd brak er brand uit in de 
horecagelegenheid bij landgoed Rhijnauwen.  Het vuur begon in de meterkast. Daarop werd het pand meteen ontruimd door 
het personeel. Iedereen wist op tijd naar buiten te komen en niemand raakte gewond. De brand in de meterkast was snel uit, 
maar om er zeker van te zijn dat er niet op andere plekken nog brandhaarden waren, zijn er sloopwerkzaamheden 
uitgevoerd 

23-11-
2018 

Marum Kortsluiting onbekend brand Woonhuis 1RZ Een rookmelder heeft donderdagavond bewoners bijtijds gewaarschuwd bij een woningbrand. In een elektrische installatie 
was kortsluiting ontstaan. Een bankstel in de woonkamer had inmiddels vlamgevat. De rook die hierbij vrijkwam, had zich 
inmiddels door de hele woning verspreid. De brandweer van Marum die snel ter plaatse was, had het vuur na 20 min. onder 
controle. Een van de bewoners is later voor controle overgebracht naar een ziekenhuis. 

26-11-
2018 

Roterdam Kortsluiting onbekend brand Woonhuis 0G Vier woningen aan de Strevelsweg in Zuid zijn tijdelijk ontruimd door kortsluiting. De brandweer heeft de deur van de 
appartementen geforceerd vanwege de rookontwikkeling. De kortsluiting was door een onbekende oorzaak ontstaan in een 
van de vier appartementen. De bewoner van het huis was niet aanwezig. Al snel was de brand onder controle. Niemand 
raakte gewond. 
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5-12-
2018 

Zwolle Onbekend Meterkast rook Woonhuis 0G De brandweer is woensdagmiddag rond tien voor vier uitgerukt voor een woningbrand aan het Meppelerdiep in de wijk AA-
landen. Het bleek bij nader inzien mee te vallen. In de woning was de stroom uitgevallen. De bewoners zagen rook uit de 
meterkast komen en belden vervolgens de brandweer. De brandweer heeft de meterkast gecontroleerd. Alle zekeringen 
zaten er nog in echter was de woning geheel verstoken van elektriciteit. Er bleek geen sprake van brand te zijn geweest. 

9-12-
2018 

Krommenie Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G Angstige momenten voor de bewoners van een huis op de Vlietsend in Krommenie, zij schrokken in de nacht van zaterdag 
op zondag wakker na een harde knal en ontdekten zo een brand in hun woning. Ze konden op tijd naar buiten vluchten en 
de buren waarschuwen. Ook de hulpdiensten werden ingeschakeld. De brand is vermoedelijk ontstaan bij de meterkast. De 
toegesnelde brandweer had de brand binnen een uur onder controle, toch konden zij niet voorkomen dat er binnen een 
grote ravage ontstond. 

9-12-
2018 

Groningen Kortsluiting Vaatwasser brand Woonhuis 0G De brandweer van Groningen werd zondagavond om 20:15 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Tuinbouwstraat 
in Groningen. Toen de brandweer ter plaatse kwam had de politie de bewoners van het pand al naar buiten gebracht. De 
brandweer heeft met een straal hoge druk de brand in de vaatwasser geblust. De oorzaak van de brand was kortsluiting in 
de vaatwasser. Hoe groot de schade is is niet bekend. 

10-12-
2018 

Aalsmeerde
rbrug 

Onbekend Wasdroger brand Woonhuis 0G In een woning aan de Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug is maandagmiddag rond vier uur brand uitgebroken. De 
brandweer uit Aalsmeer en Rijsenhout waren snel ter plaatse. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brand 
is vermoedelijk ontstaan in een wasdroger. 

11-12-
2018 

Barendrecht Onbekend Magnetron brand Woonhuis 0G Brandmelding in woning aan de Windsingel, zou gaan om smeulbrand in magnetron. Brandweer ventileert de woning. Een 
brandweerwagen blijft nog even ter plaatse om het incident af te handelen. 

16-12-
2018 

Leiderdorp vermoedelijk 
overbelasting 

Meterkast brand Woonhuis 0G Zaterdagavond rond 20.40 uur heeft er een brandje gewoed in de meterkast van een woning aan de Rozemarijntuin in 
Leiderdorp. De bewoner handelde snel door direct de deur van de meterkast te sluiten, waardoor de brand zich nauwelijks 
tot niet kon uitbreiden. Hierdoor had de brandweer de brand al snel onder controle. Vermoedelijk heeft overbelasting voor de 
brand gezorgd. 

18-12-
2018 

Zutphen  Kortsluiting Meterkast brand Woonhuis 0G kortsluiting heeft tot een uitslaande brand in de woonkamer van een hoekwoning aan de Doctor de Visserstraat in Zutphen 
geleid. Op het moment van de brand waren er geen mensen in de woning aanwezig.  Vermoedelijk is de brand ontstaan in 
de meterkast. 

17-12-
2018 

Didam Onbekend Meterkast rook Woonhuis 0G Maandagavond ontstond er bij een woning aan de Wilhelminastraat in Didam rookontwikkeling in de meterkast. De 
brandweer werd rond 20:35 uur gebeld. Volgens de bevelvoerder van de brandweer zou er enige rookontwikkeling in de 
meterkast hebben plaatsgevonden. De brandweer heeft de situatie in de meterkast bekeken en beoordeeld, maar konden 
de oorzaak niet vinden. De rookontwikkeling ging ook vanzelf weer weg. Voor zover bekend raakte er ook niemand gewond. 

18-12-
2018 

Veghel Onbekend Magnetron brand Zorginstelling 0G In het zorgcentrum Sint Joachim & Anna is dinsdagavond in een van de appartementen een brandje in een magnetron 
uitgebroken. De brandweer kwam op een melding af, waarna verschillende bewoners uit de aangrenzende woningen 
werden gehaald en in veiligheid werden gebracht. De schade viel uiteindelijk mee en er vielen geen gewonden. 

19-12-
2018 

Nijmegen vermoedelijk 
kortsluiting 

kerstboomla
mpjes 

brand Zorginstelling 0G Vanochtend brak brand uit op de bovenste verdieping van het complex in de wijk Zwanenveld. Hier wonen sinds 2016 
tweeëndertig mensen met lichamelijke beperking. Oorzaak van de brand is zeer waarschijnlijk kortsluiting in lampjes die in 
de kerstboom hingen. Die stond in de centrale ontmoetingsruimte. De brandweer en andere hulpdiensten rukten massaal uit 
en evacueerden na het bluswerk razendsnel de bewoners van de bovenste verdieping. Grootste obstakel was de enorme 
rookontwikkeling. Goede brandwerende deuren hielden schadelijke stoffen buiten, waardoor de bewoners die sliepen in hun 
appartement geen gezondheidsschade hebben opgelopen.  De acht bewoners die uit voorzorg naar het ziekenhuis zijn 
gebracht, zijn aldus de zegsvrouw niet gewond geraakt 



 

VGI/1242/Htr                                                                                                                                                                                                                                                                       11 maart 2019  

Kiwa N.V. - 55 - 

 

Datum Plaats Soort Apparaat Schade Gebruik Letsel Omschrijving  (letterlijk uit mediaberichtgeving) 

19-12-
2018 

Groningen Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G In een woning aan de Sint Lucasstraat in de Schildersbuurt heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. De melding van 
de brand kwam rond 18.20 uur binnen. Bij aankomst van de brandweerwagens stonden de bewoners al buiten. 
Brandweerlieden constateerden dat de meterkast aan het smeulen was. Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. De 
schade in de woning is beperkt gebleven tot de meterkast. 

21-12-
2018 

Wierden Onbekend Wasdroger brand Garage 0G Aan de Rozenstraat in Wierden heeft vrijdagochtend vroeg een brand gewoed in een woning. De brand is vermoedelijk 
veroorzaakt door een wasdroger die in de garage stond. De bewoners van het huis en hun hondje konden het huis tijdig 
verlaten, maar een ambulance was ter plaatse om de bewoners ter plekke te controleren. De bewoners van het huis hebben 
zelf geprobeerd om de brand te blussen en daarbij is door twee personen rook ingeademd. Zij zijn ter plekke gecontroleerd 
door ambulancepersoneel.  

23-12-
2018 

Noordwolde Onbekend Meterkast brand Woonhuis 0G De brandweer heeft zondagmiddag in Noordwolde een hond uit de woning gered, nadat er in de meterkast van het pand aan 
de Schapendrift brand was ontstaan. Hoe de brand precies kon ontstaan is niet bekend. De brand sloeg vanuit de meterkast 
door naar boven. Hier kwam de rook bij aankomst van de brandweer reeds naar buiten zetten. De woning raakte fors 
beschadigd. De bewoners van het pand hebben zich op tijd uit de woning weten te redden. Ook de hond maakt het, naar 
omstandigheden, goed. 

24-12-
2018 

Heinkensza
nd 

Overbelasting kabelhaspel brand Woonhuis 0G In een woning aan de Laan van Barbestein in Heinkenszand is zondagavond een brand uitgebroken. Oorzaak van de brand 
was een opgerolde kabelhaspel van een straalkacheltje die begon te smeulen. De brandweer werd met spoed ter plaatse 
gestuurd. De opgerolde kabelhaspel, met daaraan een straalkacheltje, begon te smeulen waardoor er flinke 
rookontwikkeling plaatsvond in de woning.Ten tijde van het incident waren de bewoners niet thuis, niemand raakte dan ook 
gewond. 

25-12-
2018 

Gouda Onbekend Magnetron brand Zorginstelling 0G Dinsdagavond 25 december rond 18.10 uur is brand ontstaan aan de Burgemeester van Reenensingel in Gouda.De 
magnetron van een bewoner van het verzorgingshuis vatte vlam. Het personeel hadden het vuur zelf gedoofd. Brandweer 
heeft nog een nacontrole gedaan. Niemand raakte gewond 

26-12-
2018 

Amsterdam Onbekend Magnetron brand Woonhuis 0G In een woning aan de Nageljongenstraat in Amsterdam Noord is woensdagochtend rond 6:30 uur brand ontstaan. De 
bewoners werden gewekt toen de rookmelder alarm sloeg. De brand bleek te zijn ontstaan in een magnetron. Twee 
bewoners van de woning ademden te veel rook in en moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. 

26-12-
2018 

Drachten Kortsluiting stopcontact brand Woonboot 0G De brandweer van Drachten moest op Tweede Kerstdag uitrukken voor een brand op een woonboot aan de Passchier 
Bollemanhaven in Drachten. Na aankomst van de brandweer werd duidelijk dat er brand was ontstaan in een stopcontact 
van de boot.  

30-12-
2018 

Barneveld Overbelasting Meterkast brand Woonhuis 0G Zaterdagavond 29 december is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de Jacob Catsstraat in Barneveld. 
Omstreeks 19.10 uur ontdekten de bewoners rook in de meterkast en belden de brandweer. Bij aankomst van de brandweer 
bleek één groep van het elektra overbelast te zijn. 

31-12-
2018 

Bergeijk Kortsluiting Wasmachin
e 

brand Woonhuis 0G Een wasmachine veroorzaakte in de nacht van zondag op maandag rond 1.40 uur brand in een woning aan De 
Kabouterberg in Bergeijk.  Achteraf bleek dat er bij de wasmachine kortsluiting was ontstaan waardoor er brand uitbrak. De 
zoon des huizes ontdekte de brand toen hij een vreemde lucht rook. De bovenverdieping vulde zich op dat moment al met 
rook. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur gedoofd met schuim.De bewoners konden op tijd naar buiten en 
zijn niet gewond geraakt 

30-12-
2018 

Ommen Onbekend Magnetron brand Zorginstelling 0G In het verzorgingshuis Oldenhaghen aan de Hessel Mulerstraat in Ommen is zondagavond brand ontstaan in de magnetron 
van de keuken op de tweede verdieping van het complex. Hierdoor ontstond rook ontwikkeling. De brandweer die 
opschaalde naar middelbrand had de brand snel onder controle. De bewoners hoefden niet te worden geëvacueerd. 
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IV Gegevens uit de vergelijking van 
fatale woningbranden  

Voor deze rapportage zijn een viertal rapporten van Nederlands Instituut Fysieke 
Veiligheid geraadpleegd, te weten: 
 

- Oktober 2015 betreft: Jaaroverzicht fatale woningbranden 2014; 
- April 2016 betreft: Jaaroverzicht fatale woningbranden 2015; 
- April 2017 betreft:  Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016; 
- Maart 2018 betreft ‘Jaaroverzicht fatale woningbranden 2017. 

 
De gegevens uit de tabel betreffen niet opzettelijke fatale woningbranden. Als basis 
zijn mediaberichten gebruikt. Hieruit zijn de te benaderen brandweerkorpsen 
geselecteerd. De gepresenteerde gegevens zijn verzameld uit respons op 
vragenlijsten die naar de geselecteerde brandweerkorpsen zijn gestuurd. 
 

 
 
N = Aantal branden 
 
Een van de belangrijkste oorzaken van fatale branden is roken in woon-of 
slaapkamer. Hierbij ontstonden de branden in (gestoffeerd) meubilair en 
bedden/matrassen (gemiddeld 31%van het totaal). In deze objecten zijn 
schuimrubbers verwerkt. Schuimrubbers genereren bij verbranding veel rook. 
Van de overige belangrijke brandoorzaken (zoals kortsluiting, koken, explosie, 
kaarsen) verschilt het aandeel in het totaal per jaar. 
In de rapportages wordt een overzicht gegeven over de oorzaken van brand. Er komt 
naar voren dat het menselijk handelen het merendeel van de oorzaken betreft. 
Elk jaar is een groot deel van de fatale woningbrandende de oorzaak niet bekend 
(gemiddeld 21%). 
Voor meer (detail) informatie zie  http://www.ifv.nl/fatalewoningbranden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Object  ↓ 2014 2015 2016 2017

Aantal N → N N N N N %

Gestoffeerd meubilair 5 6 9 5 25 22

Elektrisch apparaat 11 6 3 6 26 22

Bed / Matras 2 4 3 2 11 9

Brandversnellende stoffen 2 - 1 - 3 3

Verlengsnoer - -  -  - 0 0

Kachel 1 1 1  - 3 3

Kleding 2 2 5 4 13 11

Anders 3 1 2 7 13 11

Onbekend 4 7 8 3 22 19

Totaal 30 27 32 27 116 100

Cumulatief

http://www.ifv.nl/fatalewoningbranden
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V Vergelijking gegevens 2014 t/m 2018 
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