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Samenvatting 
Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het 

gebruik van elektriciteit door het in beeld brengen van de elektriciteitsongevallen ‘achter de meter’. Het 

gaat hierbij vooral om ongevallen in woningen. Dit rapport bespreekt onder andere welke apparaten 

en installaties betrokken zijn geweest. En bij wat voor soort ongevallen het meest de veiligheid in het 

geding is. Verder zijn eventuele trends over de afgelopen vijf jaar onderzocht en gevisualiseerd.  

 

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van een database die is gebaseerd op diverse mediabronnen. In 

deze database bevat voor 2021 469 registraties. Dit aantal is lager dan het voorgaande jaar, maar 

hoger dan het vijfjarig gemiddelde van 414 registraties. Bij 385 ongevallen is in 2021 geen letsel 

gerapporteerd. Bij 82 registraties (18%) viel wel letsel te betreuren en zijn er in totaal 39 mensen naar 

een ziekenhuis gebracht (48%). Circa 75% van de ongevallen heeft plaatsgevonden in een 

woonomgeving. Denk hierbij aan woningen en appartementen. De overige in bijvoorbeeld winkels, 

restaurants en ziekenhuizen. Het aantal mensen met rook inademen is toegenomen ten opzichte van 

voorgaande jaren en het aantal (zwaar) gewonden afgenomen. Helaas waren er 6 doden in 2021. 

 

De geregistreerde ongevallen zijn onder te verdelen in ongevallen waarbij een elektrisch  

apparaat of -installatie is betrokken. Hieruit komt de volgende top 3 naar voren: meterkast (23%), 

wasdroger (14%) en accu/oplader (9%). In het rapport worden deze nader besproken. Naar aanleiding 

van de energietransitie wordt op dit moment wordt door installateurs nagedacht over een nieuwe, 

veiligere inrichting van de meterkast.  

 

Onderstaande figuur laat zien welke apparaten/installaties in 2017-2021 het meest betrokken zijn 

geweest bij een ongeval. Duidelijk wordt dat de meterkast en de wasdroger in alle jaren het meeste 

voorkomen. Er is verder een toename aan ongevallen met accu’s/opladers, lampen/verlichting en 

friteuses/airfryers te zien. Ongevallen met magnetrons/ovens zijn in 2021 afgenomen. 
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1    Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op het doel en de aanpak van de registratie. Het eindigt met een 
leeswijzer.  
 

Doel 

Netbeheerders dragen bij aan een (grotere) bewustwording van bewoners over de gevaren van het 

gebruik van elektriciteit door het in beeld brengen van de risico’s van elektriciteitsongevallen met 

elektrische apparatuur of installaties bij huishoudens. Welke apparaten en installaties zijn betrokken 

bij een elektriciteitsongeval achter de meter? Welke ongevallen brengen het meest de veiligheid van 

bewoners in het geding? En is er in de afgelopen jaren een trend waarneembaar?  

 

In dit rapport wordt antwoord gegeven op dit soort vragen. Het rapport wordt door branchevereniging 

Netbeheer Nederland onder de aandacht gebracht. Het rapport draagt bij aan het 

veiligheidsbewustzijn van bewoners en stimuleert fabrikanten om de veiligheid van hun apparatuur of 

installaties te verbeteren. De antwoorden zijn gebaseerd op de analyse van een ongevallendatabase. 

Een overzicht van alle registraties uit 2021 is als bijlage aan dit rapport toegevoegd.  

 

Aanpak 

In Nederland is er geen verplichte registratie van elektriciteitsongevallen achter de meter. De 

ongevallen waarover dit rapport rapporteert, zijn gebaseerd op (lokale) kranten en nieuwswebsites. 

Daarnaast is voor zover mogelijk van de volgende bronnen informatie gebruikt ter vergelijking en 

aanvulling: 

 Kiwa (voor afstemming ongevallen die overlappen met gas) 

 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV, voorheen IFV) 

 Brandweer Nederland 

 Verbond van verzekeraars / Stichting Salvage 

 Vlehan (brancheorganisatie voor witgoed) 

 Techniek Nederland 

 DNE research 

 

De verwachting is dat niet alle elektriciteitsongevallen de gebruikte mediabronnen halen. Het 

voorliggende rapport geeft daarom geen volledig inzicht van alle elektriciteitsongevallen die zijn 

opgetreden en moet daarom als indicatief worden beschouwd. Benadrukt wordt tenslotte dat 

gegevens zoals de oorzaken, het aantal slachtoffers en de getroffen apparaten indien mogelijk zijn 

overgenomen uit de bronnen. Ze zijn niet gebaseerd op eigen ongevallenonderzoeken.  

 

Leeswijzer 

 Hoofdstuk 2 bevat de resultaten over het jaar 2021 

 Hoofdstuk 3 bevat een ongevallenanalyse over de afgelopen 5 jaar 

 Hoofdstuk 4 omschrijft ongevallen van de belangrijkste externe bronnen  
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2    Elektriciteitsongevallen in 2021 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verzamelde elektriciteitsongevallen die in 

2021 achter de meter plaats hebben gevonden.  

 

2.1 Geregistreerde ongevallen 
In 2021 zijn er 469 elektriciteitsongevallen achter de meter geregistreerd, zie bijlage 3 voor een het 

overzicht van alle registraties. Bij de registratie is onderscheid gemaakt tussen ongevallen die plaats 

hebben gevonden in gebouwen met een woonfunctie (permanente bewoning), een zieken- of 

woonrecreatiefunctie (niet-permanente aanwezigheid) en overige gebouwfuncties. Deze 

onderverdeling is schematisch weergegeven in figuur 2.1. 

 

 
Figuur 2.1: onderverdeling van registraties naar gebouwen 

 

Kenmerkend voor gebouwen met een permanente bewoning is dat mensen er zowel langdurig 

(maanden) als kort (bijvoorbeeld een dag) aanwezig kunnen zijn. Voor niet-permante woningen is 

typerend dat mensen er niet langdurig aanwezig zijn (enkele dagen tot weken). De categorie overige 

bevat gebouwen die niet geschikt zijn voor bewoning. Vaak verblijven mensen hier hooguit enkele 

uren op een dag; denk aan kantoorpanden en winkels. 
 
 
  

Elektriciteitsongevallen achter de meter

Geschikt voor bewoning

Permanente bewoning:
Woonhuis

Schuur, tuin, garage bij woonhuis
Flat, appartement

Verzorgingsinstelling
Studentenhuis

Boerderij

Woonboot, woonwagen

Niet permanente bewoning:
Vakantiehuis

Chalet
Caravan

Hotel
Ziekenhuis

Niet geschikt 
voor bewoning

Overige: 
Bedrijfspanden

Kantoorpanden,
Winkels
Horeca 

Scholen, kerk, musea
Stallen/loods

Etc.
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Figuur 2.2 bevat een overzicht van de verdeling van de ongevallen uit 2021 over de gebouwen. Hieruit 

blijkt dat bijna de helft van de ongevallen heeft plaatsgevonden in woningen. 

 

 
Figuur 2.2: geregistreerde objecten, 2021 

 

Wordt per maand het aantal ongevallen beschouwd, dan valt op dat in de eerste helft van het jaar 

(januari tot en met juni) het aantal ongevallen gemiddeld hoger is dan in de tweede helft van het jaar 

(juli tot en met december). Zie ook figuur 2.3. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door de Covid-19 

maatregelen. Door deze maatregelen werd in de eerste helft van het jaar meer thuisgewerkt dan erna.  

Figuur 2.3: aantal ongevallen per maand, 2021 
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2.2 Oorzaak ongevallen 
Een oorzaak van een ongeval is niet altijd eenduidig te herleiden uit de mediabronnen. Bijvoorbeeld 

omdat de auteur van onderliggend nieuwsartikel geen deskundige is en daardoor een verkeerde 

aanname kan doen. Daarnaast is op het moment van schrijven vaak (nog) niet bekend wat de oorzaak 

van een ongeval is geweest.  

 

Van de geregistreerde ongevallen is van een kleine 50% bekend wat de (vermoedelijke) oorzaak is 

geweest. De verdeling van de oorzaken van deze incidenten is samengevat in figuur 2.4. Uit de figuur 

volgt dat 196 (42%) van de ongevallen het gevolg zijn van kortsluiting (127) of vermoedelijke 

kortsluiting (69). De overige oorzaken waaronder oververhitting en blikseminslag komen per stuk 

minder dan 3% voor.  

 

 
Figuur 2.4: oorzaken van ongevallen, 2021 
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2.3 Getroffen apparaten en installaties 
De geregistreerde ongevallen zijn onder te verdelen in ongevallen waarbij een elektrisch  

apparaat of -installatie is betrokken. Bij 215 (46%) van de ongevallen is te herleiden dat er elektrische 

apparatuur betrokken is geweest. Bij 196 (42%) blijkt het om een elektrische installatie te gaan. Van 

59 ongevallen (12%) is onbekend of er een installatie of apparaat betrokken was. 

 

Figuur 2.5 geeft de meest voorkomende apparaten en installaties weer die geregistreerd zijn. Hieruit 

komt de volgende top 5 naar voren: 

1. Meterkast: 106 ongevallen (23%)  

2. Droger: 67 ongevallen (14%) 

3. Accu/oplader: 41 ongevallen (9%) 

4. Lamp/verlichting: 20 ongevallen (4%) 

5. Friteuse/airfryer: 19 ongevallen (4%) 

 

In de volgende paragrafen worden de eerste drie nader toegelicht. 

 
Figuur 2.5: getroffen apparaten en installaties, 2021 
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2.3.1 Meterkast 
De meeste elektriciteitsongevallen (106 stuks) hebben plaatsgevonden in de meterkast van een 

woning. Niet alle ongevallen hoeven per definitie met elektriciteit te maken hebben gehad. In de 

meterkast zit immers vaak ook de aansluiting van gas, water en telecom. Ongevallen in meterkasten 

die herleidbaar niet zijn gekoppeld aan het gebruik van elektriciteit – en bijvoorbeeld wel aan de 

gasinstallatie - zijn niet opgenomen in de database/rapportage.    

 

Veel van de elektriciteitsongevallen in de meterkast hebben te maken met oververhitting. Dit wordt 

vooral veroorzaakt door overbelasting. Overbelasting wil zeggen dat er teveel stroom wordt gevraagd 

doordat er teveel elektrische apparaten gelijktijdig aan staan. Dat gebeurt met name bij apparatuur 

met een groot vermogen, zoals een wasmachine, wasdroger, vaatwasser of elektrische kachel. 

Overbelasting kan leiden tot brand, doordat de elektriciteitsdraden te warm worden. Om dit te 

voorkomen onderbreekt een beveiliging in de meterkast de stroom, maar het komt voor dat een 

beveiliging niet goed functioneert. De website www.EnergieVeilig.nl bevat tips om dit soort ongevallen 

te voorkomen. Een aantal belangrijke hiervan zijn:  

 Sluit indien mogelijk de apparatuur op verschillende groepen aan. Dit kan als een woning over 

een 3-fase aansluiting beschikt. De belasting kan verdeeld worden over de 3 fasen en is per 

groep dan lager dan wanneer alles op één groep wordt aangesloten. 

 Voor apparaten die veel stroom gebruiken is een aparte groep nodig. Denk hierbij aan 

wasmachine, wasdrogers, inductiekookplaten, ovens of magnetron. Zij gebruiken veel stroom.  

 Gebruik zo min mogelijk verdeelstekkers. Anders kan het gebeuren dat u meer aansluit dan het 

vermogen waarmee rekening is gehouden bij het ontwerp van de elektrische installatie. Sluit 

apparaten waar mogelijk direct aan op het stopcontact. 

 

In 2021 telde Nederland volgens het CBS bijna 8 miljoen woningen. Gedurende 2021 zijn er circa 77 

duizend woningen gebouwd. In figuur 2.6 is het aantal ongevallen in de meterkast weergegeven 

verdeeld over het bouwjaar van de woningen waarin het ongeval plaatsvond. Hierbij wordt opgemerkt 

dat alleen de ongevallen zijn opgenomen waarvan het bouwjaar van de woning herleidbaar was. In 

dezelfde figuur is ook het aantal woningen in Nederland per bouwjaar weergegeven (bron: CBS). De 

figuur toont aan dat voor bij woningen met een bouwjaar tussen de 1960 en 1980 relatief veel 

ongevallen plaatsvinden.  

 
Figuur 2.6: ongevallen in meterkast en aantal woningen versus bouwjaar 
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Bij de figuur dient de kanttekening geplaatst te worden dat pas vanaf 1963 de meterkast verplicht is 

gesteld. Het kan daarom voorkomen dat met name oudere woningen geen meterkast hebben, 

waardoor een ongeval niet geregistreerd is voor een meterkast. Daar tegenover staat dat het ook niet 

uit te sluiten is dat oudere woningen bouwjaar een recente meterkast kan hebben.  

 

In figuur 2.7 zijn twee foto’s opgenomen van een voorbeeld van een huis zonder meterkast in het 

Statenkwartier van Den Haag. Tot halverwege de vorige eeuw moesten bewoners van een huis 

regelmatig een zogenaamd lichtpenning in de elektriciteitsmeter stoppen. Om de aantal weken kwam 

de meteropnemer langs om de munten te innen. De meter zat dan aan de buitenkant van het huis.  

 

 

 
Figuur 2.7: voorbeeld van oude huizen zonder meterkast 

 

Het is bekend dat er in de loop van de tijd specifieke eisen zijn gesteld in de NEN 1010 voor 

woningen. Zo is vanaf 1975 de verplichting gekomen om een aardlekschakelaar in huizen te plaatsen 

en moeten huizen vanaf 1996 alle wandcontactdozen een randaarde hebben. Dit was voor 1996 

beperkt tot hooguit de natte ruimtes in huizen. Vanaf 1 september 2005 is het verder vereist om een 

hoofdschakelaar in woningen te hebben. De relatief hoge aantallen in de vroegere periodes, zie figuur 

2.6, kan hierdoor verklaard worden. 

 

Vergeleken met 20 jaar geleden is er veel veranderd in de meterruimte. Er zijn meer componenten bij 

gekomen ten behoeve van beveiliging, domotica, ICT-technieken. Daarnaast vraagt de 

energietransitie om een versnelde elektrificatie. Als gevolg van laadpalen voor elektrische voertuigen 
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en (hybride) warmtepompen wijzigt de gelijktijdigheidsfactor en neemt het benodigde 

transportvermogen toe. Aandachtspunt hierbij is dat een hoger vermogen niet alleen gevolgen heeft 

voor de stroombeveiliging, maar dat ook de temperatuur zal toenemen. Als gevolg van deze 

ontwikkelingen wordt momenteel door installateurs nagedacht over een nieuwe, veiligere inrichting 

van de meterkast.  

 
2.3.2 Wasdroger 
Zoals figuur 2.5 zien is de wasdroger de oorzaak van 67 ongevallen (14%). De wasdroger is relatief 

brandgevaarlijk. Dit wordt veroorzaakt door haar grote energieverbruik in combinatie met bewegende 

delen en vocht. De website www.EnergieVeilig.nl geeft tips om elektriciteitsongevallen met een 

wasdroger te voorkomen, waaronder:  

 Maak het pluizenfilter na iedere droogbeurt schoon. 

 Verwijder bij een luchtdroger regelmatig het stof uit de afvoerleiding. 

 Is er een condensdroger, spoel dan de warmtewisselaar regelmatig schoon.  

 Zet de wasdroger niet aan als een bewoner gaat slapen of de deur uit gaat. 

 Installeer een rookmelder in de ruimte waar de wasdroger staat. 

 Zitten een wasmachine en een wasdroger op eenzelfde groep, bouw dan een keuzeschakelaar 

in. Die voorkomt dat de apparaten tegelijk aan kunnen. 

Aanvullende tips van een verzekeraar is: 

 Zet de wasdroger aan als u in de buurt bent. Als er dan iets gebeurt bent u er snel bij. Dit geldt 

overigens ook voor andere apparatuur 

 Zet niets op de droger, stel dat er toch brand ontstaat, dan versnellen de spullen op de 

wasdroger dit proces. 

 Sluit de droger aan op een geaard stopcontact. Met een stekkerdoos of haspel is de kans op 

brand groter 

 Zet de droger vrij, zodat de droger de warmte kwijt kan. Het is belangrijk dat de roosters voor 

lucht aan- en afvoer niet bedekt zijn en dat de luchtafvoerslang vrij ligt 

 Stop niet zomaar alles in de droger, textiel dat in contact is geweest met olie, vet, verf of was 

hoort niet in de wasdroger. 

 

 
2.3.3 Accu/oplader 
Na de wasdroger zijn opladers en accu’s in 2021 een veelvoorkomende oorzaak met 41 ongevallen 

(9%). Een nadere analyse van deze ongevallen leert dat een relatief grot deel is gerelateerd aan het 

opladen van elektrische fietsen. Dit is niet verbazingwekkend en een logisch gevolg van het groeiende 

aantal in gebruik zijnde elektrische fietsen. De cijfers van de RAI en Bovag laten zien dat het aantal 

verkochte elektrische fietsen de afgelopen jaren flink is toegenomen (zie figuur 2.8). In 2021 is er een 

daling van 12% van het aantal verkochte elektrische fietsen ten opzichte van 2020, vanwege 

aanhoudende leveringsproblemen met fietsen (met en zonder accu). In 2021 zijn er 478.000 

elektrische fietsen afgezet. Daarmee was 2021 het eerste jaar dat er meer elektrische fietsen zijn 

verkocht dan niet elektrische fietsen, namelijk 52% van het totaal. 
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Figuur 2.8: aantal verkochte elektrische fietsen, 2007-2021 

 

 
 
 

2.4  Ongevallen met letsel 
Bij 385 ongevallen is in 2021 geen letsel gerapporteerd. Bij 82 registraties (18%) viel wel letsel te 

betreuren. Van deze ongevallen zijn er in totaal 39 mensen naar een ziekenhuis gebracht (48%). 

Inademen van rook kwam met 73 keer het meest voor als letsel.  

 

Het merendeel van de ongevallen met letsel (70 stuks; 85%) zijn in een object met een permanente 

woonfunctie opgetreden. Het totaal aantal mensen dat door een ongeval letsel heeft opgelopen is 118, 

waarvan 6 doden. Een verdeling naar letsel is weergegeven in figuur 2.9. 

 

 

 

 
Figuur 2.9: ongevallen met letsel, 2021 
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Letsel is vooral ontstaan tijdens het gebruik van wasdrogers, meterkasten, friteuses/airfryers, 

accu’s/opladers, afzuiginstallaties en elektrische dekens. Omdat het om relatief kleine aantallen gaat, 

moeten hier geen al te harde conclusies aan worden verbonden. Zie figuur 2.10 voor meer informatie. 

 

 
Figuur 2.10: betrokken apparaten/installaties bij ongevallen met letsel, 2021 
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3    Vergelijking 2017-2021 
In dit hoofdstuk worden de elektriciteitsongevallen van 2021 achter de meter vergeleken 
met die van de voorgaande vier jaar. Opvallende verschillen of trends worden getoond en 

besproken. 
 

3.1 Aantal registraties 
Tabel 3.1 toont aan dat het aantal registraties in 2021 lager is ten opzichte van vorig jaar. Ten 

opzichte van het 5 jaar gemiddelde met 414 registraties zijn er in 2021 echter bijna 12% meer 

registraties gedaan.  

 

In 2021 zijn er 469 registraties opgenomen in de database die te herleiden zijn aan elektriciteits-

ongevallen achter de meter. We zien een daling ten opzichte van vorig jaar.  De vermoedelijke 

oorzaak hiervan is gedeeltelijke opheffing van de Covid-19 maatregelen. Als gevolg hiervan hebben er 

minder mensen thuisgewerkt ten opzichte van 2020. In dat jaar was er een langere lockdown periode. 

 

 Registraties 2017 2018 2019 2020 2021 

Vijfjarig 

gemiddelde 

 Totaal  377 335 274 613 469 414 

Tabel 3.1: aantal registraties, 2017-2021 

 

Als wordt gekeken naar het aantal registraties per maand over de afgelopen 5 jaar, dan valt op dat er 

over geen eenduidig patroon waarneembaar is, zie figuur 3.1. Opvallend is wel de piek in de 

zomermaanden van 2020. Deze is waarschijnlijk verklaarbaar door de toen geldende strenge Covid-

19 maatregelen, inclusief thuiswerkverplichting. 

  

 
Figuur 3.1: aantal registraties per maand, 2017-2021 

 
  



Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter, jaaroverzicht 2021, versie 1.0 

 
 

13 

Figuur 3.2 bevat een overzicht van de verdeling van de ongevallen uit 2017-2021 naar soort object 

(gebouw). Hieruit blijkt dat elk jaar circa de helft van de ongevallen hebben plaatsgevonden in 

woningen. Verder neemt het aantal ongevallen in bedrijven, schuren en garages toe sinds 2020. 

Hiervoor is geen eenduidige oorzaak gevonden; de trend wordt komende jaren nauwlettend in de 

gaten te houden. 

 

 

Figuur 3.2: top-5 getroffen objecten, 2017-2021 

 

Een oorzaak van een ongeval is niet altijd eenduidig te herleiden uit de mediabronnen. Bijvoorbeeld 

omdat de auteur van onderliggend nieuwsartikel geen deskundige is. Daarnaast is op het moment van 

schrijven vaak (nog) niet bekend wat de oorzaak van een ongeval is geweest. Van circa 50% van de 

ongevallen is wel een oorzaak bekend. In figuur 3.3 is een verdeling van deze oorzaken 

gevisualiseerd.  De figuur maakt duidelijk dat (vermoedelijke) kortsluiting in alle jaren de voornaamste 

oorzaak is.   
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Figuur 3.3: top-5 oorzaken, 2017-2021 

 

 

3.2 Apparaten en installaties 
In figuur 3.4 is het aantal registraties van de top 10 van apparaten/installaties van 2021 weergegeven 

voor de periode 2017-2021. Voor alle jaren geldt dat de meterkast en de wasdroger het meest 

gerelateerd zijn aan een ongeval. De aantallen van deze apparaten/installaties liggen in lijn met 

voorgaande jaren. Voor een nadere bespreking van de meterkast en wasdroger verwijzen we naar de 

paragrafen 2.3.1 en 2.3.2.  

 

Wat opvalt in figuur 3.4 is de sterke toename in registraties van accu’s/opladers (zie ook paragraaf 

2.3.3), lampen/verlichting en friteuses/airfryers sinds 2020. Deze toename zal komende jaren goed in 

de gaten worden gehouden. Opvallend is tenslotte de daling in 2021 van de ongevallen met 

betrekking tot magnetrons/ovens. 
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Figuur 3.4: top-10 apparaten/installaties, 2017-2021 

 

Toename aantal zonnepanelen 

De toename in ongevallen met zonnepanelen is vermoedelijk te verklaren doordat er de laatste jaren 

meer zonnepanelen zijn geïnstalleerd op daken. Tabel 3.2 toont de toename in het geïnstalleerd 

vermogen per jaar vanaf 2017 tot en met 2021 (bron: nationaal solar trendrapport, DNEresearch, 

2022). 

 

Jaartal Geïnstalleerd vermogen MWp per jaar Totaal geïnstalleerd vermogen (MWp) 

2017 853 2.914 

2018 1.695 4.609 

2019 2.616 7.225 

2021 3.492 10.717 

2021 3.632 14.349 

Tabel 3.2: geïnstalleerd vermogen zonnepanelen in Nederland, 2017-2021(bron: DNE research) 

 

Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen was in 2021 gelijk aan 14.349 MWp. De 

toename aan vermogen in 2021 is 3,6 GW, hiervan is 1,3 GWp geplaatst bij de residentiele sector. 

Het aantal huishoudens in Nederland met een zonnepaneel bedraagt ruim 1,5 miljoen panelen. Eind 

2021 waren in Nederland in totaal ongeveer 10 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd. De groei van het 

aantal zonnepanelen is een belangrijke verklaring voor de toename in het aantal ongevallen met 

zonnepanelen over de afgelopen jaren. 
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3.3 Ongevallen met letsel    
Figuur 3.5 laat zien bij hoeveel van de ongevallen sprake is geweest van letsel. Indien dit het geval is 

geweest, is aangegeven wat voor letsel het betrof. Met name het aantal ongevallen waarbij rook is 

ingeademd, is de laatste twee jaar toegenomen. Daarentegen is het aantal letselongevallen met 

(zwaar) gewonden het afgelopen jaar juist afgenomen naar 39 stuks terwijl het in alle jaren ervoor 

meer dan 50 stuks betrof. Het aantal elektriciteit ongevallen met dodelijke afloop is in 2021 helaas wel 

gestegen. 

 

 

Figuur 3.5: ongevallen met letsel, 2017-2021 

 

Figuur 3.6 bevat een top 10 van apparaten/installaties waarbij letsel is veroorzaakt. Op de Y-as is het 

aantal slachtoffers weergegeven. Hiermee wordt bedoeld: het aantal personen dat door de ongevallen 

met genoemde apparaten/installaties letsel heeft opgelopen. De figuur maakt duidelijk dat ongevallen 

met een wasdroger en meterkast vrijwel elk jaar voor de meeste slachtoffers heeft gezorgd. Bij de 

overige apparaten is er enige variatie tussen de jaren. Bijzondere ongevallen spelen hierbij een rol. In 

2021 is bijvoorbeeld een ongeval opgetreden met een elektrische kookplaat in een zorgcentrum 

waarbij vier mensen gewond zijn geraakt.  
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Figuur 3.6: aantal slachtoffers versus apparaten/installaties, 2017-2021 

 

Opvallend is ook dat apparaten/installaties in de top 10 van ongevallen (figuur 3.4) niet hetzelfde is als 

de top 10 van apparaten waarbij de meeste slachtoffers zijn gevallen (figuur 3.6). Bij sommige 

apparaten is de kans op slachtoffers duidelijk als er een ongeval mee plaatsvindt. Vaak komt dit 

doordat de mens nauwer in contact komt met deze apparaten. Ter illustratie: de elektrische deken 

bevindt zich direct boven de huid, hierdoor leidt kortsluiting en/of overbelasting door deze deken 

relatief vaker tot letsel. In figuur 3.4 komt de elektrische deken niet voor; in figuur 3.6 wel. 
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4    Andere informatiebronnen 
Voorgaande hoofdstukken zijn ingegaan op de ongevallen die op basis van mediabronnen 
zijn verzameld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op andere bronnen die ongevallen 
bespreken en waarbij een herleidbaar raakvlak is met het gebruik elektriciteit. 
  

4.1 Instituut Fysieke Veiligheid / brandweer 
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) stelt sinds 2008 jaarlijks een rapportage op met fatale 

brandongevallen. Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers zijn te betreuren, 

die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander ‘woongerelateerd’ 

object en niet door opzet is veroorzaakt. Bij de rapportage van IFV geldt dat zij alle slachtoffers 

registreren die het gevolg zijn van een brand. 

 

Uit de cijfers over 2021 blijkt dat er 27 fatale branden in woningen zijn geweest met 31 slachtoffers. 

Zes branden ontstonden door een defect aan een technisch apparatuur. De oorzaken zijn 

weergegeven in onderstaande tabel 4.1. 

 

 Roken Koken Technisch 

defect 

apparatuur 

Overig 

menselijk 

handelen 

Anders Onbekend 

2021 22% 7% 22% 4% 4% 41% 

Tabel 4.1: oorzaken fatale branden 

 

In 2021 is een fatale brand in circa 22% veroorzaakt door een technisch defect, hetgeen in lijn is met 

voorgaande jaren (laagste waarde was 19% in 2017 en de hoogste waarde was 37% in 2018). 

 

37% van de fatale branden vindt plaats in een eengezinswoning. De meeste doden vallen bij 

alleenstaande personen (58%). 55% van de slachtoffers is ouder dan 65 jaar. 20 van de 31 doden 

(65%) in het jaar 2021 hadden 1 of meerdere beperkingen die van invloed zijn op de mate van 

zelfredzaamheid. Opvallend is verder dat meer dan de helft van de branden in de woonkamer (15) 

begint, gevolgd door de slaapkamer (5). Tot slot valt op dat 19 van de 27 fatale branden 

woningbranden in huurwoningen plaatsvindt. 

 

Bij de fatale branden in woningen had 37% van de branden geen rookmelder. Vanaf 2010 is het 

verplicht om rookmelders in nieuwbouwwoningen vast aan het 230 V elektriciteit te plaatsen. Vanaf 

2013 is het verplicht om rookmelders te hebben in huurwoningen en met ingang van 1 juli 2022 komt 

er een verplichting voor rookmelders ook in bestaande woningen. 

 

 

4.2 Techniek Nederland 
Techniek Nederland vertegenwoordigt de installateurs in Nederland. Zij beschikken niet over 

bruikbare, openbare bronnen met ongeval gegevens. Wel zijn met deze branchevereniging de 

belangrijkste bevinden uit de conceptversie van dit rapport besproken. Dit heeft onder andere 

geresulteerd in verdieping van de analyse van de ongevallen in de meterkast, zie paragraaf 2.3.1. 
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4.3 Verzekeraars 
Gegevens over schade aan onder andere 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.  

 

De stichting Salvage helpt gedupeerden van brand-, storm- of waterschade namens alle 

brandverzekeraars in Nederland. Uit het 2021 jaaroverzicht op de website van de stichting Salvage 

blijkt dat er 5.351 meldingen bij hen zijn geweest aan 7.670 objecten ten gevolge van brand of 

bliksemexplosie. Melding waarbij de vermoedelijke oorzaken van brand aan elektriciteit gerelateerd 

kan worden betreft 26%. Hiervan betreft 21% kortsluiting of een slechtwerkend apparaat en 5% 

accu’s/batterijen. 

 

Uit de registratie van de stichting Salvage volgt dat van alle objecten bijna 72% van de bestemming 

een particulier object is geweest. Bij bijna 11% was het object een bedrijf en bij ruim 8% een opslag of 

berging, horeca is bijna 4% en bijna 4% bij een zorginstelling. De overige percentages betreft 

overheid, religieus, onderwijs of een mix van particulier/bedrijf. 

 

Uit de jaarcijfers blijkt dat er een stijging is van het aantal meldingen waarbij een accu’s en/of 

batterijen zijn betrokken. In 2019 was dit 2,9% van alle meldingen en nam dit in 2021 toe tot 3,7%, het 

aantal meldingen is in 2021 verder toegenomen naar 4,7%. Tevens werd als bijzonderheid 

aangegeven dat er 58 meldingen zijn geweest in 2021 met betrokkenheid van een 

zonnestroominstallatie bij brand, bliksem of explosie. 

 

4.4 Publieke informatiebronnen brandpreventie 
Niet alleen registratie van elektriciteitsongevallen wordt gedaan door diverse partijen, ook het voorzien 

van informatie aan een breder publiek om ongevallen te voorkomen wordt uitgevoerd. Een aantal van 

de bronnen worden hieronder nader opgesomd. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft een overzicht 

van bestaande activiteiten en de wijze waarop met een breder publiek wordt gecommuniceerd: 

 Meterkastcheck van ABB (www.meterkastcheck.nl) 

ABB meldt dat bijna 90% van de meterkasten veilig tot zeer veilig is. Volgens ABB kan de 

veiligheid rondom elektrische installaties beter doordat op belangrijke onderdelen (zoals de 

aardlekschakelaar of overspanningsbeveiliging) de kennis matig is. 

 Interpolis in 5 stappen naar een veilige meterkast (www.interpolis.nl/magazine/wonen/in-5-

stappen-naar-een-veilige-meterkast) 

 Bouwkeuringvergelijk (www.bouwkeuringvergelijk.nl/een-veilige-meterkast.html) 

 Gezamelijke netbeheerders (www.energieveilig.nl) 

Op deze website bieden de netbeheerders praktische informatie die gebruikers helpt veilig met 

gas en elektriciteit om te gaan. En maken ze de consument bewust van de risico’s van 

elektriciteit en gas. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen  
In deze bijlage wordt de scope van de rapportage vermeld. Verder wordt een toelichting 
op de in dit rapport gebruikte termen gegeven. Voor het kunnen maken van historische 
analyses de wordt de scope en terminologie zoveel mogelijk gelijk gehouden aan die van 
voorgaande jaren. 
 

1. Scope  
De rapportage is grotendeels 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 ongeval in de elektriciteitsruimte/meterkast is het vaak onduidelijk of 

dit een ongeval vóór of na de kWh-meter betreft. De meldingen zijn in beide gevallen in dit rapport 

opgenomen. In deze rapportage zijn eveneens de ongevallen met huishoudelijke apparaten 

opgenomen, die in andere objecten dan woningen staan.  

 

2. Termen 
Elektriciteitsongeval  

De gehanteerde definitie voor een elektriciteitsongeval is: 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 waarvan bekend is dat opzet in het spel is, deze niet als 

elektriciteitsongeval worden aangemerkt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld schade/letsel door 

diefstal van elektriciteit in het kader van hennepteelt.  

 

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 het onderscheid tussen oorzaak en 

gevolg niet altijd eenduidig gehanteerd. Dit betekent dat deze termen voor deze rapportage niet te 

onderscheiden zijn.  

 

Brand  

Brand kan ontstaan doordat de toegepaste beveiliging tegen overstroom niet is afgestemd op de 

elektrische installatie. De doorsnede van de aders is te klein voor de gebruikte overstroombeveiliging. 

Bij overbelasting ontstaat warmteontwikkeling, de elektrische isolatie smelt, waardoor er een risico op 

brand is. 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;  

 veerklemmende verbindingen hun veerkracht verliezen door veroudering of kruip; 

 er bij flexibele kabels geen adereindhulzen worden gebruikt maar vertinde uiteinden. Tin heeft 

een heel lage kruipspanning waardoor schroefverbindingen op den duur los gaan zitten.  
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Elektrisering/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.  

 

(Vermoedelijk) 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. 

 

(Vermoedelijk) 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.  

 

(Vermoedelijk) 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.  

 

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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Bijlage 2 Werkwijze  
In deze bijlage wordt de werkwijze besproken die ten grondslag ligt aan het verzamelen 
van incidenten. Voor het kunnen maken van historische analyses de wordt de werkwijze 
zoveel mogelijk gelijk gehouden aan die van voorgaande jaren. 
 

Wijze van melden en registreren 

Het melden van elektriciteitsongevallen is niet verplicht: noch wettelijk noch anderszins. De 

onderzoekers hebben informatie verzameld via de volgende bronnen:  

 Krant en andere publicaties. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van een online database.  

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

door middel van gerichte zoekopdrachten.  

 Gebruik van het contactennetwerk van Krado en de werkgroepen Leren van Incidenten. 

  

Op basis van bovenstaande bronnen is het aannemelijk dat 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 Krado in 2021 heeft toegepast voor het registreren en verwerken van 

elektriciteitsongevallen is zoveel mogelijk in lijn met de voorgaande rapportagejaren 2012 t/m 2019 

door voorgaande auteurs, zodat ze vergelijkbaar blijven. Enkele figuren zijn op een andere wijze 

weergegeven. Daarnaast is er op belangrijke aspecten een verdiepingsslag toegepast 

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 .  

 

Onzekerheid over 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, verzekeraars of branche-

organisaties. In geen enkel geval heeft Krado opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de 

oorzaak van een elektriciteitsongeval. Om hierover een beeld te krijgen zijn rapportages van het 

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) van Brandweer Nederland geraadpleegd. Bij het IFV 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”. 

 

Soort defect  

Van alle geregistreerde meldingen hebben voorgaande auteurs, voor zover mogelijk, de initiële 

oorzaak van het incident bepaald. De volgende rubricering is hierbij gehanteerd:  

 Onbekend 

 Kortsluiting 

 Vermoedelijk kortsluiting 

 Overbelasting 

 Vermoedelijke overbelasting 

 Blikseminslag 

 Vermoedelijk blikseminslag 
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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. 

 

Onderverdeling naar apparaat  

De in dit rapport gerapporteerde incidenten zijn gerelateerd aan apparaten of installaties. De 

onderstaande apparaten of installaties gevonden in 2021: 

 

Opgetekend in rapport Ingedeeld onder ‘overig’ 

meterkast elektrische deken elektrische kachel 

droger airconditioning hoverboard 

oplader/accu computer jacuzzi 

frituurpan/airfryer elektriciteitskast koelcel 

oven afzuiginstallatie koffieautomaat 

verlichting oplader elektrische auto koffiezetapparaat 

zonnepanelen televisie kooktoestel 

magnetron vriezer lift 

wasmachine aggregaat luchtbevochtiger 

bedrading airconditioner luchtpomp 

afzuigkap alarminstallatie motor installatie 

vaatwasser compressor orgel 

koelkast elektronica roltrap 

ventilatie elektrisch vervoermiddel serverruimte 

CV ketel elektrische aansteker slijpmachine 

kookplaat zaagmachine stofzuiger 

stekker(doos) transformator telefoon 

stopcontact  tosti-ijzer 
 

Wanneer er wordt bericht over de meterkast is het vaak niet duidelijk of dit vóór of na de meter betreft. 
Ook is niet altijd duidelijk of het over een gas aansluiting of elektriciteitsaansluiting in de meterkast 
betreft.  

Letsel  

In een aantal gevallen is er sprake van persoonlijk letsel naar aanleiding van de gerapporteerde 

incidenten. De volgende omschrijvingen worden in de berichtgevingen gehanteerd: 

 Rookvergiftiging 

 Ziekenhuisopname 

 Rookvergiftiging + Ziekenhuisopname 

 Gewonden 

 Dodelijk letsel 

 Brandwondenziekenhuis 

 

De categorie-indeling is gebaseerd op de omschrijvingen die in de media worden gemeld. 

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. 



 

Bijlage 3 Overzicht registraties 2021 
 

Legenda aantallen (n) letsel: 

n R = Rookvergiftiging 

n Z = Ziekenhuisopname 

n G = Gewonden 

n D = Dodelijk letsel 

 

 

Datum Plaats Soort Apparaat Schade Gebruik Letsel Omschrijving uit mediaberichtgeving 

1-1-2021 Prinsenbeek kortsluiting technische installatie brand bijgebouw 0G In een bijgebouw van een woning aan het Korenpad in Prinsenbeek is op nieuwjaarsdag kort voor het middaguur brand 

uitgebroken. Er is niemand gewond geraakt bij de uitslaande brand. De schade aan de schuur lijkt groot. Er was veel 

brandweer op de been, uit Prinsenbeek, Breda en Etten-Leur. De vlammen sloegen uit het dak. Er werd geruime tijd geblust 

met een hoogwerker. De politie had de straat afgezet. Volgens de bewoner is de brand vermoedelijk veroorzaakt door 

kortsluiting in een technische installatie. 

1-1-2021 Budel kortsluiting wasmachine brand woning 0G Op de zolder van een woning aan de Antoon Meurkensstraat in Budel heeft rond 12.00 uur een brandje gewoed. Er was 

kortsluiting ontstaan in een wasmachine. de bewoners waren zelf op tijd erbij, waardoor ze zelf het vuur al konden blussen 

voordat de brandweer aanwezig was. Er was uiteindelijk vooral sprake van rookontwikkeling. Er is niemand gewond geraakt, 

maar de wasmachine moet wel vervangen worden. 

1-1-2021 Doesburg onbekend Cv-installatie brand woning 1R Vrijdagmiddag is de brandweer gealarmeerd voor een zolderbrand aan de Bingerdenseweg in Doesburg. De bewoner 

ontdekte rond 15:40 uur de brand en alarmeerde direct daarop de brandweer. De bewoner heeft in de tussentijd dat de 

brandweer onderweg was een bluspoging gedaan, maar dat was tevergeefs. De brandweer kwam met meerdere auto’s ter 

plaatse waaronder twee blusvoertuigen en een hoogwerker, waarna de felle brand snel onder controle was. Vermoedelijk is 

de brand ontstaan in de buurt van de Cv-ketel, maar dat zal gezien de schade lastig te achterhalen zijn. 

1-1-2021 Oud Heusden kortsluiting onbekend brand schuur 2R  Een woning aan de Everardus van Gochstraat in Oud Heusden heeft donderdagnacht flinke brandschade opgelopen. De 

bewoners, die aanwezig waren in de woning op het moment dat de brand uitbrak, konden nog net op tijd buiten komen. De 

brand brak uit rond 03.00 uur na kortsluiting in een schuurtje achter de  woning. Die sloeg ook over op een schuurtje van de 

buren.  De brandweer wist de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat de woning voorlopig onbewoonbaar is. De 

aanwezige bewoners kregen door de brand aanzienlijk veel rook binnen. Zij zijn ter plaatse nagekeken in een ambulance. 

2-1-2021 Yerseke onbekend meterkast brand loods 0G De brandweer is op zaterdagmorgen uitgerukt voor een gebouwbrand aan de Havendijk in Yerseke  De melding kwam 

binnen omstreeks 09:02 uur. Ter plaatse bleek dat er in een loods een brand was ontstaan. Vermoedelijk is deze begonnen 

in de meterkast. De brandweer had de brand snel onder controle, waarna ze weer terug konden naar de kazerne. 

2-1-2021 Ridderkerk onbekend meterkast schroeilucht woning 0G De Ridderkerkse brandweer kreeg zaterdagochtend om 11.35 uur melding dat in een woning aan het Vlietplein een vreemde 

lucht werd geroken. De oorzaak bleek te liggen in de meterkast, waar een schroeilucht vandaan kwam. Om het euvel te 

verhelpen werd Stedin ingeschakeld. De netbeheerder heeft het probleem opgelost.  

3-1-2021 Dronrijp vermoedelijk 

kortsluiting 

verlichting brand zorgcentrum 3Z De brand in woonzorgcentrum de Herbergier in Dronryp zaterdag werd waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. Dat zei 

burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke zondagmiddag in het Omroep Fryslân-radioprogramma 

Bureau de Vries. "Het gaat hoogstwaarschijnlijk om kortsluiting die door een lamp is ontstaan." Drie gewonden Bij de brand 

raakten drie personen gewond, die werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Een van hen was de eigenaar van de Herbergier. 

Hij is inmiddels weer thuis. "Hij had wat rook ingeademd, maar hij herstelt goed", vertelt Waanders. Ook twee bewoners 

waren er zo ernstig aan toe dat ze naar het ziekenhuis moesten worden afgevoerd. "Een van de twee is nu terug thuis en 

een ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wij hopen dat die laatste bewoner ook weer snel terug kan. 

4-1-2021 Alphen aan den Rijn onbekend droger brand zorgcentrum 0G Bewoners van een wooncomplex aan de Hoflaan in Alphen aan den Rijn hebben in de nacht van maandag op dinsdag hun 

woning moeten verlaten wegens een brand. In de gemeenschappelijke ruimte stond een wasdroger in brand. 
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4-1-2021 Sleeuwijk onbekend droger brand woning 0G Rond 18.30 uur was brand ontstaan in een wasdroger in een woning aan de Nanningh Keyserstraat in Sleeuwijk. De 

wasdroger staat op de eerste verdieping. De brandweer heeft de droger geblust met koolzuursneeuw en de woning 

geventileerd. Hoe de droger in brand kon vliegen is niet duidelijk. 

5-1-2021 Krimpen aan den 

Ijssel 

onbekend droger brand woning 0G In een woning aan de Fort Asperen is dinsdagavond omstreeks 20.00 uur een kleine brand ontstaan in een wasdroger. De 

brandweer werd gebeld en de bewoners probeerden vermoedelijk het brandje zelf te blussen. 

7-1-2021 Meeden kortsluiting verlichting brand manege 0G Bij manege De Vennehoeve aan de Vennenweg in Meeden (provincie Groningen) is woensdagavond brand uitgebroken. 

Deze werd veroorzaakt door kortsluiting in de tl-verlichting. Bij aankomst van de brandweer stond de rijhal vol rook. 

7-1-2021 Doetinchem vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand woning 0G De brandweer is met veel materieel uitgerukt naar een uitslaande brand in een tussenwoning aan de Mozartlaan in 

Doetinchem. Niemand raakte gewond. De woning zou flinke brand- en rookschade hebben opgelopen, maar de brand is niet 

overgeslagen naar de naastliggende woningen. Salvage handelt de schade af. De oorzaak lijkt een technische storing in de 

meterkast. 

8-1-2021 Middelburg kortsluiting magnetron onbekend AZC 0G De brandweer is afgelopen nacht opgeroepen voor een nacontrole bij het Asielzoekerscentrum aan de Laurens 

Stommesweg in Middelburg. Rond 03.10 uur was hier kortsluiting ontstaan in een magnetron. De beveiliging heeft de 

magnetron direct naar buiten verplaatst. De brandweer heeft metingen verricht, maar hierbij werden geen bijzonderheden 

geconstateerd. 

10-1-2021 Zwijndrecht vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand woning 1Z De brandweer in Zwijndrecht is afgelopen nacht uitgerukt vanwege een uitslaande brand in een schuur. De brand ontstond 

rond net na 01.15 uur in de tuin van een woning aan de Graaf Albrechtweg. Bij aankomst van de brandweer bleek het te 

gaan om een uitslaande brand, waarop de brandweer heeft opgeschaald naar ‘middelbrand’. Twee blusvoertuigen en een 

schuim-bluswagen werden ingezet. De felle brand was relatief snel onder controle. Eén persoon liep brandwonden op aan 

zijn hand, been en hoofd. Na behandeling in het ziekenhuis mocht deze persoon weer naar huis. Het schuurtje moet als 

verloren worden beschouwd. Hoe de brand kon ontstaan wordt nog onderzocht, mogelijk ligt de oorzaak bij kortsluiting. 

11-1-2021 Gorinchem kortsluiting verlichting rook pand 0G Een pand in de binnenstad van Gorinchem heeft maandagmiddag 11 januari vol rook gestaan door kortsluiting. De 

brandweer rukte rond 16.45 uur uit voor de melding van brand in het pand boven de Miss Etam aan de Gasthuisstraat. Door 

kortsluiting is vermoedelijk een lamp gaan smeulen. Hierdoor kwam binnen korte tijd een verdieping vol rook te staan. De 

winkelstraat is vanwege de inzet van de brandweer ontruimd en afgesloten. Het plafond is gesloopt om er zeker van te zijn 

dat er geen brand meer woedde. Vervolgens is door de brandweermensen het pand geventileerd 

11-1-2021 Swifterbant onbekend wasmachine of 

wasdroger 

brand woning 1R In een twee-onder-een kapwoning aan De Snit in Swifterbant heeft vrijdagavond een felle brand gewoed. Een bluspoging 

bleek geen zin meer te hebben, waarna men naar buiten is gevlucht. Eén van de bewoners had wel wat rook ingeademd. Na 

controle door de ambulancedienst hoefde de man niet naar het ziekenhuis. De hulpdiensten werden om 23.55 uur 

opgeroepen. Op de zolder van het huis vloog de wasmachine of wasdroger in brand. De bewoners en twee aanwezige 

gasten wisten zichzelf in veiligheid te brengen. 

12-1-2021 Den Haag onbekend meterkast brand woning 2R  Twee personen hebben dinsdagmiddag rook ingeademd bij een brand in een woning aan de Lyonnetstraat in Den Haag. De 

brand brak uit in een meterkast op de tweede etage van de portiekwoning. De woning is tijdelijk ontruimd. De twee personen 

die rook inademden, zijn door ambulancemedewerkers nagekeken 

13-1-2021 Groningen kortsluiting droger brand woning 0G Woensdagavond rond 18:00 uur kwam er een keukenbrand binnen in een woning aan de Mauritsstraat in de stad. Ter 

plaatse bleke het te gaan om een was droger die vlam had gevat in de woning. De brandweer die snel ter plaatse was blustte 

de was en bracht de wasdroger naar buiten. Daarna deed de  brandweer nog een nacontrole in de woning. Het ging om 

kortsluiting.  

13-1-2021 Rotterdam-

ijsselmonde 

onbekend tillift brand zorgcentrum 1D Vroeg in de ochtend van woensdag 13 januari dit jaar staat een gang van het tijdelijke paviljoengebouw naast Smeetsland 

ineens vol rook door een brandende elektrische tillift. In het uur dat volgt zetten brandweer en een paar medewerkers alles 

op alles om de 38 kwetsbare - en nog slapende - cliënten in veiligheid te brengen. Eén van hen overlijdt een paar dagen later 

in het ziekenhuis. Uit een reconstructie blijkt dat, ondanks de enorme inspanning van de hulpverleners ter plaatse, de 

brandweer eerder al een verkeerde inschatting maakte. 
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13-1-2021 Zierikzee kortsluiting onbekend brand woning 0G In een woning in Zierikzee is woensdagmiddag brand uitgebroken nadat er kortsluiting was ontstaan. Er raakte niemand 

gewond. In een woning aan de Touwbaan ontstond rond 15.20 uur brand in de keuken door kortsluiting 

14-1-2021 Vlissingen onbekend meterkast brand woning 0G De brandweer is vanmorgen met spoed uitgerukt voor een binnenbrand in een woning aan de Van Dishoeckstraat in 

Vlissingen. Ter plaatse bleek er brand te zijn in de meterkast. Door middel van een koolzuurblusser wist de brandweer de 

brand uit te krijgen. Er raakte niemand gewond. 

14-1-2021 Musselkanaal onbekend scootmobiel brand appartementencomplex 2Z Volgens de brandweer brak de brand rond het middaguur uit in een scootmobiel. Vervolgens ontstond een gaslekkage. 

Aanvankelijk dacht de brandweer dat het vuur was ontstaan in een meterkast, maar dat bleek dus niet het geval. Het 

complex kwam snel vol rook te staan. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer rukte met meerdere ploegen uit 

onder meer Tweede Exloërmond, Stadskanaal, Ter Apel, Pekela, Winschoten en Groningen uit, om het vuur in bedwang te 

krijgen en het complex snel te kunnen ontruimen. Het vuur werd bestreden vanaf de achterzijde van het gebouw 

15-1-2021 Apeldoorn onbekend meterkast brand woning 0G Brandweer redt vader en zoon van balkon bij woningbrand in Apeldoorn. De exacte oorzaak van de brand in de meterkast is 

niet bekend. Volgens de brandweer kunnen branden in een meterkast ontstaan door kortsluiting, achterstallig onderhoud of 

een te volle meterkast, waardoor er druk kan ontstaan op aansluitingen. 

16-1-2021 Leiden onbekend frituurpan brand vishandel 1Z Bij Schaap's Vishandel in de Herenstraat in Leiden is zaterdagochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft daarom beide 

richtingen van de straat afgesloten. Om 9.20 uur werd de brandweer opgeroepen in verband met een keukenbrand in de 

winkel. Volgens Regio15 zou er brand hebben gewoed in de frituurinstallatie van het bedrijf. De gealarmeerde hulpdiensten 

hebben een vrouw onderzocht omdat zij rook had ingeademd. Zij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De 

brandweer had het vuur in de frituurinstallatie snel onder controle. 

17-1-2021 Gendt onbekend tostiapparaat brand zorgcentrum 0G De vrijwillige brandweer van Gendt is zondagavond omstreeks 17:15 uur gealarmeerd voor een automatisch brandalarm. De 

melding was aan de Kloosterplein in Gendt. Toen de brandweer aankwam, werden ze opgevangen door de bhv’ers van het 

woonzorgcentrum. Er bleek een tosti verbrand te zijn. De brandweer heeft contact met de bewoonster gehad en er was geen 

actie nodig van de brandweerlieden. Waarop de brandweer weer retour kon richting huis. 

17-1-2021 Purmerend vermoedelijk 

kortsluiting 

droger brand woning 3Z Zondagavond omstreeks 19.30 uur is op de Drontermeer in Purmerend brand uitgebroken. Hierbij zijn drie bewoners naar 

het ziekenhuis gebracht. De brandweer trof brand aan in een woning op één hoog. Er kwam veel rook vrij bij de brand. 

Volgens getuigen lag de oorzaak van de brand in een wasdroger die mogelijk kortsluiting heeft veroorzaakt. 

17-1-2021 Gemert kortsluiting kabels elektriceering leegstaand pand 1Z Een man is in de nacht van zaterdag op zondag geëlektrocuteerd toen hij elektrische bedrading doorknipte in een leegstaand 

pand aan de Binderseind in Gemert. De man kwam tijdens het doorknippen van de kabels onder stroom te staan en liep 

daarbij verwondingen op. Het is onbekend hoe hij eraan toe is. Wel is het slachtoffer na de elektrocutie nog naar een huis in 

de omgeving gegaan, waar uiteindelijk rond 03.00 uur de politie is gebeld. Een ter plaatse gekomen ambulance heeft hem 

naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man de elektrische bedrading doorknipte, is niet duidelijk. De politie meldt dat zij 

onderzoek doet naar poging tot diefstal. Er zijn geen aanhoudingen verricht.  

17-1-2021 Nijmegen onbekend meterkast brand woning 0G De brandweer heeft een brand geblust in een woning aan de Uiverplaats (vlakbij de Waalhaven). In de nacht van zaterdag 

op zondag ontstond de uitslaande brand waarschijnlijk in de meterkast. 

17-1-2021 Zwolle vermoedelijk 

kortsluiting 

slijptol brand bedrijfspand 0G Ter plaatse bleek er brand te zijn in een bedrijfsunit van een bedrijfsverzamelgebouw. De brand werd ontdekt door mensen 

van een naastgelegen unit die ook een bluspoging deden. Om bij de brand te komen moest een raam en een toegangsdeur 

worden geforceerd. Nadat de brandweer naar binnen kon was de brand al snel geblust waarna er door de brandweer is 

geventileerd. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in een slijptol. Niemand raakte gewond. 

18-1-2021 Leiden onbekend frituurpan brand woning 1G Een vrouw is zondagavond gewond geraakt bij een brand in haar woning aan de Sitterlaan in Leiden. De brand ontstond in 

een frituurpan. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar de brand bleek toen al geblust te zijn. De brandweerlieden 

hebben een controle in de keuken uitgevoerd. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. 

18-1-2021 Zwolle vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand bijgebouw 0G De Zwolse brandweer werd zondagavond iets over half negen gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de 

Eiffelstraat op bedrijventerrein Marslanden. Er bleek een brand te woeden in een bedrijfsunit. Medewerkers van een 

bedrijfsunit ernaast zouden in eerste instantie een bluspoging hebben gedaan. De brandweer kwam in het pand door de deur 

te forceren, waarna ze de brand kon blussen. De brandweerlieden hebben het pand geventileerd. Vermoedelijk is kortsluiting 
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in apparatuur de oorzaak van de brand geweest. De eigenaar van het pand kwam pas later. Er zijn geen gewonden gevallen. 

Hoe groot de schade is, is niet bekend. 

19-1-2021 Ens kortsluiting oven brand woning 0G De brandweer had dinsdagochtend een keukenbrand in een twee-onder-een-kap woning aan de E.P. Seidelstraat in Ens 

snel onder controle. De bewoonster alarmeerde rond half tien zelf de brandweer toen bij het voorverwarmen van de oven 

kortsluiting was ontstaan. De oven was aan het voorverwarmen en toen is er kortsluiting ontstaan waardoor de 

aardlekschakelaar eruit is gesprongen. De brandweer kwam na de melding met twee blusvoertuigen ter plaatse en had de 

zaak snel onder controle. De oven en de koelkast zijn weggehaald. De schade bleef verder beperkt. 
 

21-1-2021 Nijmegen onbekend meterkast brand woning 1R Vanavond brak omstreeks 19.00 uur brand uit in een woning aan de Zwaluwstraat. De brandweer bluste de brand. De 

bewoner ontdekte de brand in de meterkast en kon zelfstandig zijn woning verlaten. Een naastgelegen woning werd 

ontruimd. Door de brand hing er veel rook in de woning. Omdat de bewoner rook had ingeademd tijdens zijn vlucht het huis 

uit, werd hij nagekeken door ambulancepersoneel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 

22-1-2021 Doetinchem kortsluiting 

accu 

voertuig brand school 0G De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag rondom 17:00 uur gealarmeerd voor een brand in een schoolgebouw aan de 

Gezellenlaan te Doetinchem. Vanwege de grote van het gebouw werd al vrij snel opgeschaald naar ‘zeer grote brand’ en zelf 

GRIP 1. Bij de brand vielen geen gewonden. De brand ontstond in het praktijklokaal van de school, de vermoedelijke 

oorzaak moet worden gezocht in kortsluiting in een accu van een van de voertuigen die hier stonden. Bij de brand kwam veel 

rook vrij die tot in de wijde omtrek te zien was. De brandweer schaalde al snel op naar ‘zeer grote brand’ en kwam met 

meerdere blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen naar de brand. 

22-1-2021 Roermond oververhitting lift brand flat 0G Een flatgebouw aan de Hattem in Roermond is vrijdagavond tijdelijk ontruimd vanwege een kleine brand. De hulpdiensten 

werden omstreeks kwart over acht gealarmeerd over de brand, die in de lift was ontstaan. De motor van de lift bleek 

oververhit te zijn geraakt, waardoor er rookontwikkeling in het trappenhuis werd waargenomen, zo verklaart de woordvoerder 

van de brandweer. 

23-1-2021 Schiedam onbekend frituurpan brand woning 1G In een woning aan het Groenweegje heeft vanavond brand gewoed. Het vuur ontstond in de keuken, vermoedelijk door een 

frituurpan. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie al vlug onder controle. Een man raakte wel gewond aan zijn 

arm. Buiten werd zijn arm gekoeld met water door de brandweer tot ambulancepersoneel ter plaatse was om de man verder 

na te kijken. 

23-1-2021 Azelo kortsluiting onbekend rook azc 0G Brandgerucht in azc Azelo Zaterdagavond rukte de brandweer uit voor een melding van een mogelijke brand in het 

leegstaande azc-gebouw in Azelo. Ter plekke bleek er kortsluiting te zijn ontstaan doordat er een oude waterleiding in een 

van de kelders is gesprongen en het water vervolgens in aanraking is gekomen met de elektriciteit. 

23-1-2021 Apeldoorn kortsluiting stekkerdoos brand woning 0G De brandweer en politie zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Uilenweg in Apeldoorn zuid. Rond 

12.00 uur vatte een stekkerdoos vlam. De bewoners ontdekte de brand tijdig waarna zij de brandweer in kennis stelde. De 

brandweer kwam evenals de politie met spoed ter plaatse. De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. 

Hierdoor bleef de brand en schade beperkt. De politie sloot korte tijd de straat af. De oorzaak van de brand betrof kortsluiting. 

Er raakte niemand gewond. 
 

24-1-2021 Ochten vermoedelijk 

kortsluiting 

zonnepaneel brand fabrikant 0G Op zondag 24 januari is de brandweer omstreeks 14:17 uur uitgerukt naar een brand bij Fruity line in Ochten. De brand is 

ontstaan in een zonnepaneel. De hulpdiensten rukte groots uit waaronder de brandweer van Ochten, Kesteren, Tiel en het 

beveiliging bedrijf Schipper security. De brandweer had de brand snel onder controle. Vermoedelijk is de oorzaak van de 

brand kortsluiting. De schade is beperkt gebleven. 

24-1-2021 Uden onbekend meterkast brand kringloopwinkel 0G Er woedde zondagmiddag een grote brand bij een kringloopwinkel op een industrieterrein aan de Energielaan in Uden. De 

melding kwam rond 15.15 uur binnen bij de brandweer. Bij de brand op het terrein van de kringloopwinkel waren veel 

brandweerlieden aanwezig. Een meterkast stond in lichterlaaie en de vlammen zijn doorgeslagen naar het dak. In het pand 

en op het omliggende terrein liggen een hoop oude spullen die mogelijk brandgevaarlijk zijn. 

24-1-2021 Veendam onbekend meterkast brand appartementencomplex 0G In een flat aan de Oostlaan in Veendam is zondagmiddag brand uitgebroken in een meterkast, waarna de rook zich 

verspreidde naar meerdere appartementen. Daardoor haalde de brandweer meerdere bewoners uit hun woning. 
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24-1-2021 Loosdrecht vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand woonboerderij 0G In de nacht van zaterdag op zondag is er omstreeks 02.45 uur brand ontstaan in een woonboerderij aan de Oud-

Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. In de boerderij zat naast de woning ook een Bed & Breakfast, waar het vuur vermoedelijk is 

begonnen. Rond 05.30 uur was het vuur onder controle en konden de eerste brandweereenheden huiswaarts keren. Het 

vermoeden bestaat dat de brand is ontstaan door kortsluiting, Team Brandonderzoek (TBO) zal onderzoek verrichten om de 

oorzaak te achterhalen. De boerderij raakte door de brand zwaar beschadigd. Gelukkig kon de brandweer voorkomen dat het 

pand tot de grond toe afbrandde. 

25-1-2021 Lichtenvoorde onbekend droger brand woning 0G Door onbekende oorzaak is deze maandagmiddag in een woning aan de Vondelstraat in Lichtenvoorde een wasdroger in 

brand gevlogen. Bewoners ontdekten de brand en waarschuwden de brandweer. Die had het vuur snel onder controle. 
 

26-1-2021 Den Haag onbekend frituurpan brand woning 1Z De brandweer van Wateringen en Loosduinen werden dinsdagmiddag om 17:51 uur opgeroepen voor een gebouwbrand bij 

een flat aan de Rietveen. Daar was bij een appartement beneden brand uitgebroken in de keuken, naar verluidt was iets 

misgegaan met een frituurpan. De binnenbrand zorgde voor wat rookontwikkeling en meerdere bewoners zijn uit voorzorg 

buiten gaan staan. Het traumateam uit Amsterdam werd ook opgeroepen, maar hun inzet bleek niet nodig. De brandweer 

had het vuur snel onder controle. De bewoner is in de ambulance behandeld en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. 

28-1-2021 Amersfoort kortsluiting elektrische deken brand woning 0G er was brand ontstaan in een woning aan de Van Bemmelstraat in Amersfoort. De brandweer was de woning binnen gegaan. 

Het bleek te gaan om een brand in een matras. De oorzaak is een verwarmingselement die op het bed is gelegd. Hierdoor is 

kortsluiting ontstaan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. 

29-1-2021 Terneuzen onbekend afzuiginstallatie brand woning 0G In een woning in Terneuzen is vanavond brand ontstaan in de keuken. Ter plaatse bleek de situatie mee te vallen. De brand 

werd even na 19.00 uur gemeld in de woning aan het Mozarthof. Volgens de brandweer was de vlam in de afzuigkap 

geslagen. Er is gecontroleerd op verdere uitbereiding in het afzuigkanaal, maar dit bleek niet het geval te zijn. 

1-2-2021 Dalfsen vermoedelijk 

kortsluiting 

apparaat brand woning 0G Zondagavond even na negen uur wordt de Dalfser brandweerpost opgeroepen voor een woningbrand aan de Kastanjelaan 

in Dalfsen. De brand werd opgemerkt door de bewoners die nog wakker waren. Zij hoorden geluid uit de garage komen en 

ontdekten een rooklucht. Door vermoedelijk kortsluiting in een elektrisch apparaat was er brand ontstaan en was al 

overgeslagen naar naastliggende materialen. Indien de brand 's nachts was uitgebroken waren de gevolgen niet te overzien 

geweest. De bewoners hadden namelijk geen rookmelders in hun woning waardoor de brand laat ontdekt zou zijn. De 

brandweer van Dalfsen was uitgerukt met twee voertuigen en de situatie was snel onder controle 

1-2-2021 Stiens onbekend elektrische deken brand zorgcentrum 1R In een seniorenwoning aan de Nije Poarte is zondagavond rond half elf brand ontstaan. De brandweer van Stiens en 

Leeuwarden rukten uit en hadden de brand gauw onder controle. Eén persoon is door het aanwezige ambulancepersoneel 

gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Mogelijk was kortsluiting in een elektrische deken de boosdoener. 

Omdat de woning vol rook stond, is de hoogwerker van Leeuwarden opgeroepen om de woning te ventileren. 

2-2-2021 Waalwijk onbekend technische ruimte brand migrantenhotel 0G Dinsdagmorgen heeft er een kleine brand gewoed in de technische ruimte van het migrantenhotel aan de Pompweg in 

Waalwijk. De brandweer snelde ter plaatse. Eenmaal aangekomen bij het hotel bleek dat er een aantal kabels aan het 

smeulen was in de elektrische ruimte. De brandweer had de brand snel onder controle. Het pand werd tijdelijk ontruimd. Voor 

zover bekend is er niemand gewond geraakt. 

2-2-2021 Schiedam onbekend droger brand woning 0G De brandweer werd dinsdagavond met spoed naar de Lange Nieuwstraat in Schiedam gestuurd voor brand in een woning. In 

de woning was brand uitgebroken in de wasdroger. De brandweer heeft de wasdroger veilig buiten gezet. De schade is 

beperkt gebleven. Na het ventileren van de woning konden de hulpdiensten weer vertrekken 

3-2-2021 De Rips kortsluiting meterkast brand boerderij 0G Bij een boerderij op de Eijermijndreef in De Rips is een brand ontstaan in een stal die gesloopt zou worden. De brand is 

vermoedelijk ontstaan door de regen die kortsluiting zou hebben veroorzaakt in de meterkast.  
 

4-2-2021 Grou kortsluiting onbekend brand woning 0G Donderdagmiddag is brand uitgebroken in een woning aan de Stationsweg in Grou. Deze ontstond door kortsluiting op de 

bovenverdieping. De brandweer van Akkrum en een hoogwerker uit Leeuwarden zijn voor de brandbestrijding ingezet. De 

schade bleef beperkt, wel moest de brandweer de woning ventileren. Het is de tweede keer in korte tijd dat er brand is in 

deze woning. De vorige keer (/item/schoorsteenbrand-woningstationsweg) was in de nacht van 12 op 13 december 2020. 

Toen ontstond er brand bij een schoorsteen en moest de brandweer gaten in het dak zagen om de brand te bestrijden. 
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5-2-2021 Veendam kortsluiting elektrisch 

gereedschap 

smeulen zorgcentrum 0G Donderdagochtend om 09:28 uur werd de brandweer van Veendam opgeroepen voor een gebouw brand in woon- en 

zorgcentrum Huize Sint Franciscus. Na een verkenning troffen brandweerlieden in een ruimte elektrisch gereedschap aan 

waar kortsluiting in was ontstaan. De werkbank waarop gereedschap lag  was al aan het smeulen. De situatie was snel onder 

controle. 

5-2-2021 Pijnacker onbekend meterkast brand woning 0G Vrijdagavond werden de hulpdiensten gealarmeerd na een melding van een woningbrand aan de Sophiastraat in Pijnacker. 

Meerdere brandweer-eenheden kwamen met spoed ter plaatse. Er bleek een kleine brand, dan wel vonkenregen te zijn 

geweest in de meterkast. De brandweerlieden hebben onderzoek verricht in de meterkast. Na kort onderzoek is de 

brandweer weer retour gegaan naar kazerne. Medewerkers van Stichting Salvage en netbeheerder Stedin zijn ter plaatse 

gevraagd. 

6-2-2021 Gouderak vermoedelijk 

kortsluiting 

wasmachine brand woning 1Z In een woning aan het Elzenhof in Gouderak heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. De brand was ontstaan in een 

wasmachine en zorgde korte tijd voor veel rookontwikkeling. De brandweerploeg was snel ter plekke en heeft de brand 

geblust. Kortsluiting is vermoedelijk de oorzaak geweest. De omvang van de schade is niet bekend. Een bewoonster is 

nagekeken door het ambulancepersoneel en is ter controle.  

6-2-2021 Sneek kortsluiting droger brand woning 0G Op de zolder van een woning aan de Jancko Douwamastraat is zaterdagavond brand uitgebroken. Door kortsluiting vatte de 

droger omstreeks half twaalf vlam, waarna de brandweer werd gebeld. Brandweerlieden hebben de brand snel geblust en 

konden erger voorkomen. Wel ontstond er veel rook- en waterschade in de woning. Stichting Salvage is opgeroepen om de 

bewoners bij te staan. De bewoners konden de woning tijdig verlaten en raakten niet gewond. 

7-2-2021 Maarssen vermoedelijk 

kortsluiting 

elektrische deken brand woning 1R De brandweer is vannacht uitgerukt naar Maarssenbroek, waar vuur was ontstaan in een slaapkamer. Eén persoon is door 

ambulancepersoneel nagekeken omdat hij of zij rook zou hebben ingeademd. Het vuur ontstond iets na 2.00 uur in een huis 

aan de Spechtenkamp, vermoedelijk vanwege kortsluiting in een elektrische deken. De bewoners konden zelf de brandweer 

inschakelen. Die wist heelhuids in Maarssenbroek te komen, ondanks de sneeuwstorm. 

7-2-2021 Boskoop onbekend lift vast trappenhuis 0G Door brand in een elektriciteitshuisje is zondagavond rond 19.00 uur een persoon vast komen te zitten in een lift. 

7-2-2021 Sneek onbekend meterkast brand appartementencomplex 0G De brandweer is zondagochtend uitgerukt voor een brand aan de Waterloop in Sneek. De eerste melding kwam ongeveer 

half 8 's ochtends bij de alarmcentrale binnen. Na 2 minuten werd opgeschaald naar 'middelbrand'. De brandweer is uitgerukt 

met 2 tankautospuiten en 1 hoogwerker. Korpsen uit onder meer IJlst werden gealarmeerd om assistentie te verlenen. Het 

betrof een brandje in de meterkast van het nieuwe appartement complex Villa Nova op de begane grond. Het brandje was 

snel uit,  

8-2-2021 Moerkapelle onbekend meterkast brand dorpshuis 0G Op maandavond 8 februari om 18.46 uur werd er een brandje gemeld in dorpshuis Op Moer In Moerkapelle. De beheerder 

rook een brandlucht en heeft direct 112 gebeld. De tankautospuit van Zevenhuizen en de hoogwerker van Zoetermeer 

kwamen ter plaatse. Na het opgraven van een brandkraan van onder de sneeuw kon de smeulband geblust worden. Er bleek 

daadwerkelijk een smeulbrand te zijn in de meterkast. 

9-2-2021 Made kortsluiting verlichting brand woning 0G In een huis aan de Zandstraat in Made heeft dinsdagavond een korte tijd brand gewoed. Dit ontstond omdat een leeslamp 

knapte, mogelijk door kortsluiting. De brandweer hoefde geen bluswerkzaamheden te verrichten. Wel moest de woning 

geventileerd worden omdat het brandje voor veel rook zorgde. Een bewoner van het huis is kort gecheckt door het 

ambulancepersoneel. Ook een te hulp schietende voorbijganger is gecontroleerd omdat zij mogelijk rook heeft 

binnengekregen. 

9-2-2021 Tilburg onbekend meterkast brand bedrijfspand 0G Dinsdagmorgen 9 februari rond 0.20 uur was brand ontstaan in een bedrijfspand aan de Kapitein Rondairestraat in Tilburg. 

De brand werd opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Meerdere brandweerwagens waren aanwezig. Vermoedelijk was de 

brand begonnen in de meterkast. Door de brand heeft een technische- en serverruimte forse schade opgelopen. 

11-2-2021 Oosterhesselen onbekend wasmachine en 

droger 

brand woning 0G Woensdagavond rond half twaalf brak brand uit in een woning aan de Boerhoorn in Oosterhesselen. Het bleek, dat een 

wasmachine en droger in brand waren gevlogen. De brandweer kreeg de brand al snel onder controle. 

12-2-2021 Wijk bij Duurstede onbekend meterkast brand woning 0G Een melding “BR woning” bracht de brandweer rond 11.44 uur met sirene en zwaailichten naar de Beerze. Bij aankomst 

stonden de gedupeerden de brandweer buiten op te wachten en melden dat er rook en vlammen uit de meterkast kwamen. 

Met persluchttoestellen op betrad de brandweer via de achtertuin de woning. Er hoefde niet geblust te worden. Na controle 



Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter, jaaroverzicht 2021, versie 1.0 

 
 

30

Datum Plaats Soort Apparaat Schade Gebruik Letsel Omschrijving uit mediaberichtgeving 

leek de schade zich te beperken tot de meterkast. De oorzaak van de rook en vlammen is bij het schrijven van dit artikel niet 

bekend.  

12-2-2021 Delfzijl onbekend meterkast brand woning 1R In een woning aan het Skagerrak in Delfzijl heeft vrijdagochtend korte tijd brand gewoed in een meterkast. Daarna ontstond 

een gaslek. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. De woning liep forse rookschade op. Na de brand 

ontstond een gaslek. De brandweer moest het gebied afzetten in afwachting van Enexis. 

12-2-2021 Boxmeer vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand bedrijfspand 0G In een bedrijfspand aan de Raamstraat in Boxmeer is vrijdagavond brand ontstaan. Enexis is ter plaatse omdat de brand 

mogelijk is ontstaan door een kortsluiting. Zowel de Boxmeerse brandweer als die van Sint Anthonis zijn ter plaatse gekomen 

om de vlammen te doven.  

14-2-2021 Klazienaveen onbekend meterkast brand appartementencomplex 0G In een pand in Klazienaveen is zondagavond brand uit gebroken in een meterkast. Volgens getuigen zaten de bewoners van 

de appartementen ineens zonder stroom en hierdoor konden ze op tijd het pand verlaten. 

14-2-2021 Gerkesklooster kortsluiting oplader brand woning 0G Op de bovenverdieping van een woning aan de Klaarkamp in Gerkesklooster brak zondagmiddag brand uit. De brandweer 

werd om 13.47 uur gealarmeerd en is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De brand was ontstaan in de badkamer 

waar er kortsluiting was ontstaan in de oplader van de tandenborstel. 

15-2-2021 Kelper-Oler onbekend meterkast vlam varkenshouder 0G Snel ingrijpen van de brandweer heeft ervoor gezorgd dat er geen brand is ontstaan bij een varkenshouder in Kelpen-Oler 

(LB). Bij het incident zijn geen personen en varkens gewond geraakt. De hulpdiensten werden rond 13.30 uur gealarmeerd 

voor de brand bij de varkenshouder aan de Hunselerdijk in Kelpen-Oler. Het lokale nieuwsmedium Weert de Gekste meldt 

(https://www.weertdegekste.nl/2021/02/brand-in-meterkast-bij-veehouderij-in-kelpen-oler/)dat er brand in de meterkast 

tussen de stallen brand was ontstaan. 

16-2-2021 Tiel onbekend meterkast brand woning 0G Op de Zonnedauw in Tiel heeft dinsdagmiddag een brand gewoed in de meterkast van een woning. Rond 15:45 uur kreeg de 

brandweer de melding van de brand. Er kwam veel rook uit een hoekwoning. De brandweer kwam  met drie voertuigen ter 

plaatse. Het bleek te gaan om een brand in de meterkast van de woning. Wat de oorzaak van de brand is onbekend. 

16-2-2021 Loerbeek vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur 0G Op de Stillewaldweg in Loerbeek heeft zondag op maandagnacht een flinke brand gewoed in een schuur. Rond 01.45 uur 

kwam de melding binnen. De brandweer heeft het vuur onder controle gekregen, maar een groot deel van de schuur moet 

als verloren worden beschouwd. In verband met het buitengebied kwam er ook een waterwagen ter plaatse om de 

brandweer van bluswater te voorzien. De brandweer laat weten dat door de brand enkele duiven zijn omgekomen. Ook 

hebben een aantal duiven kunnen redden. Twee naastgelegen duivenhokken konden gered worden door de brandweer. 

Vermoedelijk is de oorzaak van de brand kortsluiting. Er raakte niemand gewond. 

17-2-2021 De Krim kortsluiting airfryer brand woning 1Z Veel rook in woning De Krim door kortsluiting in airfryer De bewoonster van het huis heeft rook ingeademd en moest mee 

naar het ziekenhuis. De brandweer rukte woensdagmiddag uit voor een brandmelding aan de Beukenlaan in De Krim. Bij 

aankomst bleek er veel rookontwikkeling te zijn ontstaan in de keuken, na kortsluiting in de airfryer. De bewoonster van het 

huis heeft rook ingeademd en moest mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de woning geventileerd. 

17-2-2021 Rijswijk onbekend elektrische deken brand woning 2R  In de slaapkamer van een woning aan de Hammarskjöldlaan is woensdagavond brand ontstaan. De brand ontstond bij een 

elektrische deken in een bed. De brandweer was er snel bij en kon voorkomen dat de brand zich verder door de woning 

verspreidde. De woning heeft wel rook schade opgelopen. Een ambulance is ter plaatse gekomen en heeft de twee 

bewoners ter plaatse onderzocht omdat zij wat rook hadden ingeademd. 

17-2-2021 Weesp onbekend meterkast brand woning 0G Brandweer met spoed naar Keulsevaartstraat te Weesp voor een woningbrand. P1 BMD-01 BR woning (meterkast) (flat) 

Keulsevaartstraat. 

19-2-2021 Alphen kortsluiting meterkast brand autobedrijf 0G het betrof een kleine brand in de meterkast van het bedrijf. Vermoedelijk is de brand ontstaan door wateroverlast, waardoor 

er kortsluiting in de meterkast ontstond. De brandweer kwam ter plaatse, maar zij hoefden de brand niet meer te blussen. 

Deze was namelijk al geblust bij aankomst van de brandweer. Wel verricht de brandweer een nacontrole en ventileren ze de 

garage.   
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19-2-2021 Groningen onbekend meterkast brand portiekflat 0G De brandweer van de stad Groningen werd vrijdagavond omstreeks tien voor tien opgeroepen voor een woningbrand aan de 

Multatulistraat in Groningen. Bij aankomst bleek er een brand te zijn geweest bij de meterkast in de kelder van een 

portiekflat. Brandweerlieden zijn met een poederblusser naar binnen gegaan en hebben een nacontrole uitgevoerd. Na 

ongeveer een half uur ging de brandweer retour richting de kazerne. Stichting Salvage zal ter plaatse komen om de schade 

af te handelen met de bewoners van de portiekflat. Het is niet bekend hoeveel schade er precies is ontstaan.   

19-2-2021 Doetinchem vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur 0G Vrijdagmorgen 19 februari rond 0.00 uur was brand ontstaan in een schuur achter een woning aan de Schermhorst in 

Doetinchem. Door de brand in de schuur is deze helemaal verwoest. De brandweer had even tijd nodig om de brand 

helemaal te blussen. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting. Bij de brand is niemand gewond geraakt. 

19-2-2021 Lent vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend rook buitenschoolse opvang 0G De buitenschoolse opvang van voorzieningenhart De Ster in Lent is vrijdagmiddag ontruimd vanwege een brand. De 

tientallen kinderen die aanwezig waren, zijn naar buiten gestuurd nadat het brandalarm afging. Zij ontdekten dat er rook in de 

kleedkamers van de gym was. Vermoedelijk is er sprake geweest van kortsluiting, zo laat de officier van dienst weten. Wat er 

precies in brand heeft gestaan, is nog onbekend. Daar doet de brandweer nog onderzoek naar.  

20-2-2021 Rotterdam vermoedelijk 

kortsluiting 

terrasverwarmer brand party tent 0G Op het Brindisipad in Rotterdam heeft zaterdagavond een felle brand gewoed in een tuin. De partytent die bewoners hadden 

opgezet vloog door nog onbekende oorzaak in de brand. De vlammen grepen om zich heen. Bluspogingen door de 

bewoners hadden geen effect. De brandweer was er snel maar de schade was groot. De gevel een tuinhek en al het 

meubilair was verwoest. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting in een terras heater. 
 

20-2-2021 Epe onbekend meterkast brand woning 2Z Vannacht rond 4.00 uur is in de flat Eper Veste in Epe brand ontstaan. De brand ontstond in de meterkast van een van de 

woningen. De bewoners van deze en omliggende woningen zijn opgevangen in sporthal PWA. Vanwege de rookontwikkeling 

hadden twee bewoners klachten aan de luchtwegen. Zij zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is 

inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en wordt opgevangen in een hotel. Verder zijn er geen slachtoffers te betreuren. 

20-2-2021 Groningen onbekend meterkast brand portiekflat 0G Een portiekflat aan de Multatulistraat is vrijdagavond deels ontruimd geweest nadat in de meterkast brand was uitgebroken. 

De melding van de brand kwam rond 21.50 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter 

plaatse werden gestuurd. “Het bleek te gaan om een brandje in de meterkast”, vertelt Ten Cate. “Deze meterkast bevindt 

zich op de begane grond. De bewoners stonden al buiten toen de brandweer arriveerde. Brandweerlieden hebben door 

middel van een schuimblusser de brand onder controle gekregen.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt 

onderzoek naar gedaan. 

20-2-2021 Zoetermeer vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand winkelpand 0G In de nacht van vrijdag op zaterdag werd even voor half 3 de brandweer gealarmeerd voor een brand in een winkelpand aan 

de Dorpsstraat. Ter plaatse was brand ontstaan in een filiaal van Maison Kelder. Na aankomst van de brandweer bleek dat 

achter in de winkel brand woedde. Beide tankautospuiten van de brandweer werden ingezet bij de brand en hierdoor werd 

opgeschaald naar ‘Middelbrand’. De schade aan het pand is aanzienlijk. Stichting Salvage zal de eigenaren bijstaan met de 

afhandeling van de schade. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. Bij de brand raakte niemand gewond 

20-2-2021 Nijmegen vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend rook kleedkamer 0G Op de Queenstraat in Nijmegen Lent heeft vrijdagmiddag een brand gewoed bij Voorzieningenhart De Ster. Even voor 15:30 

uur werden de hulpdiensten gealarmeerd na een automatische brandmelding. Al snel werd er opgeschaald door de 

brandweer, mede omdat er rook waarneembaar was. De rook die ontdekt was, hing voornamelijk in de kleedkamer van de 

gymzaal. Vermoedelijk is de rook ontstaan na een kortsluiting, maar dat word nog nader onderzocht. De BSO en de KION 

waren tijdelijk ontruimd vanwege het incident. 

20-2-2021 Zoetermeer vermoedelijk 

kortsluiting 

stoppenkast brand banketbakker 0G Niet één, maar twee keer vloog banketbakker Maison Kelder aan de Dorpsstraat in Zoetermeer zaterdag in de brand. Het 

pand heeft flinke schade opgelopen, maar eigenaar Bob Kaptein laat zich niet uit het veld slaan. 'Zoals het er nu uitziet 

kunnen wij dinsdag weer open.' De brand zorgde voor flinke schade aan het pand  keer vlam, maar wil dinsdag weer open. 

De eerste brand ontstond vrijdag- op zaterdagnacht rond 02.30 uur in een stoppenkast achterin het pand. Door een 

mogelijke kortsluiting of ander elektronisch probleem vatte de kast vlam. Via een alarminstallatie werd de brandweer op de 

hoogte gebracht. 

21-2-2021 Purmerend onbekend meterkast brand woning 0G Zondagmiddag omstreeks 16.30 uur is er een brand uitgebroken in een woning aan de Conijnstraat in Purmerend. De brand 

ontstond in de meterkast. De brand was al snel onder controle. Er zijn, voor zover wij weten, geen slachtoffers gevallen. Na 
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onderzoek is gebleken dat er een lekkage geconstateerd is vanuit de badkamer in de meterkast waarna dat voor kortsluiting 

heeft gezorgd. 

21-2-2021 Bilthoven onbekend meterkast brand woning 0G Brand in meterkast Saturnuslaan Bilthoven. 

24-2-2021 Haren onbekend technische installatie rook zorgcentrum 0G De brandweer van Haren en Groningen werden woensdagochtend omstreeks tien voor vijf gealarmeerd voor een brand bij 

De Dilgt in Haren. Bij aankomst zijn brandweerlieden naar binnen gegaan bij het pand. Er bleek geen sprake te zijn van 

brand maar van rookontwikkeling in een technische ruimte. De oorzaak daarvan werd gevonden bij het ICT apparatuur. 

Ontruiming van het gebouw was niet nodig. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd. Een uur later na de melding kon 

de brandweer retour richting de kazerne.  

24-2-2021 Rotterdam onbekend droger brand zorgcentrum 1R brand ontstaan in een wasruimte van een zorgflat aan de Sinclair Lewisplaats in Rotterdam. De brand ging gepaard met veel 

rookontwikkeling in de zorgflat en de begane grond werd ontruimd. In het washok stond een wasdroger in brand. Nadat de 

brandweer de brand onder controle had werd het pand geventileerd. Een persoon is op rookinhalatie door een 

ambulancemedewerker gecontroleerd. 

25-2-2021 Vlaardingen kortsluiting centrale 

elektriciteitsmast 

brand flat 0G Stedin is tot donderdagavond 19:00 uur bezig geweest met het herstellen van de stroomvoorziening in een flat aan de 

Baarnhoeve in Vlaardingen. Dertig appartementen en 120 woningen in de omgeving zaten de hele dag zonder stroom. In de 

ochtend ontstond kortsluiting gevolgd door een brand. Aanvulling: De brand ontstond toen een monteur tijdens 

werkzaamheden werd geëlektrocuteerd. De brandweer schaalde op naar Middelbrand en GRIP 1. Voor het slachtoffer 

kwamen een ambulance en de traumahelikopter ter plaatse.  
 

25-2-2021 Drempt onbekend keramische 

kookplaat 

brand woning 0G Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Drempt zijn maandagmiddag twee katten overleden. De brand werd omstreeks 

13:30 uur gemeld. Ter plaatse bleek er een brand te zijn in de keuken van de woning, vermoedelijk bij de keramische 

kookplaat. De woning kwam vol rook te staan. Bewoners waren op het moment van de brand niet thuis 

26-2-2021 Hulst onbekend droger brand woning 0G In Hulst is de brandweer aan het einde van de middag ingezet voor een melding van een woningbrand. Even voor 17.30 uur 

werd er brand gemeld in een woning aan de Zoetevaart. Volgens de politie was er een wasdroger in brand gevlogen. Door 

de snelle inzet van de brandweer kon de schade worden beperkt. 

26-2-2021 Rotterdam onbekend meterkast brand woning 0G Donderdagavond 25 februari rond 23.15 uur was brand ontstaan in een woning van het verzorgingshuis Lelie aan de 

Kruisnetlaan in Hoogvliet Rotterdam. Op de 11de verdieping van het verzorgingshuis was brand ontstaan in een meterkast. 

De brandweer wist de brand snel te blussen. Bij de brand raakte niemand gewond. 

26-2-2021 Hazerswoude-Rijndijk onbekend meterkast brand woning 0G Vrijdagmiddag 26 februari rond 12.45 uur was brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Hélène 

Swarthplantsoen in HazerswoudeRijndijk. Door de brand in de meterkast, zijn meerdere woningen zonder stroom komen te 

zitten. De brandweer heeft de brand geblust en de woning geventileerd. Monteurs van Liander zijn ingeschakeld om de 

stroom in de woningen te herstellen. 

26-2-2021 Bussum onbekend meterkast brand woning 0G Brandweer met spoed naar Thierensstraat te Bussum voor een brand P1 BMD-01 BR overige geb. (meterkast) 

Thierensstraat Bussum 141232 141631 Brandweer - Gooi en Vechtstreek Noord-Holland - Bussum - 1404 - Thierensstraat, 

Bussum 

27-2-2021 Amersfoort kortsluiting oplader brand winkel 0G Zaterdagmiddag 27 februari rond 14.15 uur was brand ontstaan in een boekenwinkel aan de Langestraat in Amersfoort. In de 

winkel was er kortsluiting ontstaan in een oplader. De eigenaar kon zelf al de oplader uit het stopcontact halen waardoor 

erger is voorkomen. De oplader is naar buiten gebracht om af te koelen. Er raakte niemand gewond. 

1-3-2021 Hoorn vermoedelijk 

kortsluiting 

droger brand vakantiewoning 0G In een vakantiehuisje aan de Dorpsstraat heeft maandagmiddag een droger vlam gevat. De Midslander brandweer werd 

omstreeks half twee gealarmeerd voor brand in een bijgebouw en rukte met spoed uit. Bij aankomst bleek een droger in een 

vakantiehuisje in brand te staan. Brandweerlieden hebben de droger naar buiten getild en daar afgeblust. De oorzaak is 

vermoedelijk kortsluiting. Niemand raakte gewond bij de brand. 
 

1-3-2021 Gouda onbekend meterkast brand Flat 3R Voor de tweede keer binnen 24 uur heeft in een portiekflat in Gouda brand gewoed. De brand brak maandagmiddag uit op 

de vierde verdieping, de brandweer heeft drie bewoners van het dak gered. Zondagavond was er brand in de kelder van de 

flat. De drie bewoners vluchtten maandagmiddag het dak op, zij zijn door de brandweer met een autoladder naar beneden 

gehaald. 'Ze zijn gecontroleerd op rookinhalatie', vertelt een woordvoerder van de brandweer. 'Ook een moeder en een kind 
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die nog in de flat waren, zijn nagekeken.' Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De brand is vermoedelijk ontstaan in een 

meterkast op de vierde verdieping. Korte tijd was er flinke rookontwikkeling, maar de brandweer kreeg de brand al snel onder 

controle. 

2-3-2021 Roden onbekend meterkast brand woning 0G De brandweer van Roden werd maandagavond iets voor twaalf uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Jan 

Ligthartstraat in Roden. De brand was snel onder controle en assistentie van de andere opgeroepen korpsen was niet meer 

nodig. De brandweer heeft daarna de woning langdurig geventileerd. Zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond.  

De meterkast in de woning is volledig uitgebrand.  Stichting Salvage werd opgeroepen om de bewoners bij te staan in de 

afhandeling van de schade.  

2-3-2021 Berghem onbekend meterkast brand woning 0G Bij een brand in een nieuwbouwwoning in Berghem zijn dinsdagochtend twee katten overleden. Er raakten geen mensen 

gewond. Het huis aan de Sleutelbloem, in de Piekenhoef, was pas net gebouwd, de weg waaraan het ligt is nog niet eens 

volledig bestraat. De brand in het huis, het laatste van een rijtje, ontstond volgens de brandweer in de meterkast. 

5-3-2021 Nijmegen vermoedelijk 

kortsluiting 

verlichting brand woning 0G In een studentenhuis aan de Dennenstraat in Nijmegen is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond waarschijnlijk 

bij een inbouwspotje in het plafond. Bewoners merkten zelf op dat er rook uit het plafond kwam. De oorzaak van de brand is 

vermoedelijk kortsluiting in het inbouwspotje. 

5-3-2021 Barneveld onbekend meterkast brand woning 0G In een woning in Barneveld heeft vrijdagavond een felle brand gewoed. Een bewoonster, die twee keer terug naar binnen 

ging om haar dieren te redden, ademde rook in en is overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak even na 19.00 uur uit 

in een meterkast van een tussenwoning aan de Notarisappel. De bewoonster wist een hond en een konijn in veiligheid te 

brengen. De brandweer was snel ter plaatse en kwam met een hamsterkooi naar buiten. Daar bleek dat een van de diertjes 

in de kooi het niet had overleefd, meldt een correspondent. De brandweer had het vuur snel onder controle. 

5-3-2021 Barneveld onbekend meterkast brand woning 1Z Aan de Notarisappel in Barneveld heeft vrijdagavond rond 19:15 uur brand gewoed in een woning. De huisdieren een hond 

en een konijn werden in veiligheid gebracht. Omliggende woningen werden ontruimd maar de bewoners bleken niet thuis te 

zijn. De brand is begonnen in de meterkast. Bij de brand komt flink veel rook vrij. De vrouw des huizes werd door de 

ambulance verpleegkundige onderzocht omdat ze rook heeft ingeademd en is voor verder onderzoek naar het ziekenhuis 

gebracht. 

5-3-2021 Barneveld onbekend meterkast brand woning 0G Een felle brand in de meterkast van een woning aan de Notarisappel in Barneveld heeft vrijdagavond veel schade 

veroorzaakt. Rond 19.10 uur werd de brandweer gealarmeerd. Ter plaatse waren de bewoners, een gezin met enkele 

kinderen, al uit de woning. Ook enkele huisdieren konden in veiligheid worden gebracht. De bewoonster had rook ingeademd 

en moest na te zijn gecontroleerd door de ambulancemedewerkers voor verder onderzoek naar het ziekenhuis. Omdat er 

vanwege de elektriciteit niet met water geblust kon worden, moest de brandweer uiterst voorzichtig te werk gaan. De woning 

heeft veel schade opgelopen. 

5-3-2021 Alphen vermoedelijk 

kortsluiting 

stofzuiger brand woning 0G Rond 21:00 uur liet de brandweer op Twitter weten dat er sprake was van rookontwikkeling binnen het 

appartementengebouw van Noorderbrink. “We zijn nu iedereen aan het evacueren en hebben opgeschaald om daar 

voldoende manschappen voor te hebben”, zo liet de brandweer weten. Maar de brand bleek mee te vallen. Ter plaatse 

liepen er een paar brandweermannen, maar de bewoners werden niet massaal geëvacueerd. Vermoedelijk ging het om 

kortsluiting van een stofzuiger. Niet veel later liet de brandweer dan ook weten dat het bij een kleine brand is gebleven. De 

brand was dan ook snel onder controle. Gewonden bleven ook uit. Een tweede ploeg was al snel weer retour kazerne. 

6-3-2021 Son en Breugel kortsluiting verlichting brand garage 0G De brandweer is zaterdagmiddag, iets na 17.00 uur, gealarmeerd voor een brand aan de Oderlaan in Son en Breugel. Ter 

plaatse bleek een brand in een garage bij een woning. De brandweer heeft de brand geblust. De oorzaak van de brand zou 

een tl-bak zijn waar kortsluiting in was ontstaan. Er raakte, voor zover bekend, niemand gewond. 

6-3-2021 Sneek onbekend droger brand woning 0G In een woning aan de Hommertsstraat is zaterdagmiddag brand ontstaan. Een aantal woningen moest worden ontruimd. De 

brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Ter plaatse bleek een wasdroger in brand te staan. De brand zorgde voor veel 

rookontwikkeling in de woning. Bij aankomst van de brandweer waren de bewoners het huis al uit, een aantal naastgelegen 

woningen werden door de politie ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Stichting Salvage zal de 

bewoners bijstaan met de afhandeling van de schade. 
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6-3-2021 Nieuw-Roden vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur 0G Een brand in een schuur aan de Langewijk in Nieuw-Roden is zaterdagmorgen geblust door de brandweer. De politie 

assisteerde vooraf met een tuinslang en wat brandblussers. De brandweer van Roden is zaterdagmorgen even na negen uur 

opgeroepen voor de brand. Achter de woning was brand ontstaan in een aangebouwd schuurtje. De politie eenheden die als 

eerste ter plaatse waren, wisten met brandblussers en een tuinslang de brand grotendeels te blussen. De brandweer heeft 

het blussen afgemaakt en een deel van de schuur gesloopt om zeker te weten dat het vuur uit was. De brand is vermoedelijk 

ontstaan door kortsluiting, aldus de politie. 

7-3-2021 Zaandam onbekend droger brand wellness Centre 0G Bij een bedrijf aan de Cornelis van Uitgeeststraat in Zaandam brand ontstaan. Het ging om Wellness Centre Yurtlife. Volgens 

een getuige stond er een droger in brand op de eerste verdieping. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft 

het bedrijf geventileerd. Niemand raakte gewond. 

7-3-2021 Drachten kortsluiting oven brand woning 0G In een woning aan De Excelsior heeft zondagochtend een flinke keukenbrand gewoed. De brandweer werd om half tien 

gealarmeerd en kwam met spoed ter plaatse. Door kortsluiting in een oven was brand ontstaan, hierbij kwam veel 

rookontwikkeling vrij. De brandweer heeft een binnen aanval uitgevoerd en daarmee de brand geblust. De woning is daarna 

geventileerd. Niemand raakte gewond bij de brand. 

8-3-2021 Winschoten kortsluiting verlichting brand woning 0G De vrijwillige brandweer van Winschoten werd maandagavond omstreeks twintig over zeven gealarmeerd voor brand aan de 

Oudewerfslaan in Winschoten. De brandweer rukte met spoed uit met een tankautospuit en een hoogwerker. In een 

buitenlamp op een overkapping van een pand was kortsluiting ontstaan. Vermoedelijk zagen voorbijgangers de knetterende 

lamp aan voor een brand. Brandweerlieden hebben de buitenlamp spanningsloos gemaakt en gezorgd dat er geen 

kortsluiting meer kon ontstaan. Van een daadwerkelijke brand was gelukkig geen sprake. 

9-3-2021 Brunssum kortsluiting klok schade raadhuis 0G De klokken van het oude raadhuis in Brunssum werken niet meer. De oorzaak is een kortsluiting die maandagochtend is 

ontstaan. Dat meldt de gemeente Brunssum op Facebook. Klok ontregeld. Door de kortsluiting heeft het mechanisme van de 

klok een klap gekregen, waardoor het ontregeld is geraakt. De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om 

het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. 

9-3-2021 ‘s-Heerenbroek onbekend meterkast brand schuur 0G De brandweer van Zwolle heeft dinsdag een brand in een meterkast geblust bij aannemersbedrijf Doornwaard aan de 

Zwolseweg in ‘s-Heerenbroek. Vrijwilligers van het Theehuis Zalkerveer roken rond tien voor half drie ’s middags een sterke 

rubberachtige brandlucht. Daarna zagen ze grijs-witte rookwolken opstijgen uit een schuur met rieten dak op het terrein van 

de aannemer. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand vlot onder controle. Ook de brandweer 

van IJsselmuiden kwam ter plaatse maar hun inzet was niet meer nodig. Een uitgerukte watertankwagen van de brandweer 

Kampen kon tevens onverrichter zake rechtsomkeert maken. 

12-3-2021 Appelscha Bliksem onbekend schade woning 0G Een blikseminslag in de nok van een woning aan de Anne Vondelingstraat in Appelscha heeft vrijdagavond voor schade 

gezorgd. De bliksem sloeg rond zes uur ‘s avonds in op de nok van de woning. Volgens de bewoner van de woning was het 

een enorme knal. Door de tuin liggen onderdelen van de nok verspreid. De brandweer van Appelscha is ter plaatse gekomen 

om een nacontrole te doen. Er raakte niemand gewond bij de blikseminslag. 

12-3-2021 Hilvarenbeek kortsluiting onbekend brand paardenstal 0G In de paardenstal Florian Stables aan de Veldhoven in Hilvarenbeek woedt vrijdagavond een flinke brand. Er waren nog zo'n 

enkele tientallen paarden binnen toen die rond 20.30 uur uitbrak. De bewoners hebben alle dieren in veiligheid gebracht. Het 

vuur brak waarschijnlijk uit door kortsluiting, waardoor stro vlam kon vatten. 

13-3-2021 Rotterdam kortsluiting 

accu 

elektrische scooter brand schuur 0G In een schuur van een woning op het Koevordermeer heeft zaterdagmiddag een uitslaande brand gewoed. De brand 

ontstond omstreeks 16.30 en greep snel om zich heen. Al snel stond de gehele schuur in lichterlaaie. Tijdens de brand 

ontstonden er explosies. Er ontstond een enorme rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse, en begon direct met 

de bluswerkzaamheden. Omwonenden hadden met tuinslangen de andere schuur nat. De schuur is volledig verwoest door 

de brand. De oorzaak is vermoedelijk een elektrische scooter die kortsluiting heeft gemaakt in de accu.  

13-3-2021 Haarlem onbekend meterkast brand woning 0G Zaterdagmiddag rond 16.45 uur was brand ontstaan in een aan de Godfried van Bouillonstraat in Haarlem. In de meterkast 

van een woning was een kleine brand ontstaan welke al voor de aankomst van de brandweer geblust was. De brandweer is 

ter plaatse geweest voor een nacontrole maar hoefde niet te blussen. 
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13-3-2021 Zoetermeer kortsluiting onbekend brand woning 1Z Zaterdagmorgen rond 0.15 uur was brand ontstaan in een woning aan de Van Embdenruimte in Zoetermeer. De brand is 

mogelijk ontstaan door kortsluiting. De woonkamer is volledig uitgebrand.  

14-3-2021 Winschoten kortsluiting onbekend brand woning 0G In een woning in de Asser wijk Assen-Oost is zondagochtend brand ontstaan. Dit gebeurde aan de Henriette Ronnerstraat. 

Door kortsluiting was in de woning een klein brandje ontstaan. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en had de 

situatie snel onder controle. Over eventuele schade is niets bekend. 

15-3-2021 Harkema onbekend frituurpan brand woning 0G De brandweer van Surhuisterveen moest maandagavond om 20.01 uur uitrukken voor een keukenbrand in een huis aan de 

Hjouwerkamp in Harkema. De bewoner was aan het frituren en daarbij was brand ontstaan. De brandweer wist het vuur te 

doven door een binnen aanval te doen. Door de brand kwam de naastgelegen woning ook vol met rook te staan. Stichting 

Salvage is ingeschakeld om de schade met de bewoners af te handelen. 

15-3-2021 Snakkerburen onbekend meterkast brand woning 1G Maandagavond rond 20.00 uur was brand ontstaan in een woning aan de Oan E Dijk in Snakkerburen. De brandweer heeft 

onderzoek gedaan in een woning nadat er brand was ontstaan in een meterkast. Hoeveel schade is ontstaan is niet bekend. 

De netbeheerder is ter plaatse gekomen omdat de stroom is uitgevallen door de brand. Een persoon is gecontroleerd door 

het ambulancepersoneel maar raakte niet ernstig gewond. 

16-3-2021 Halsteren kortsluiting onbekend brand apotheek 0G De brandweer is dinsdagmiddag ingezet nadat er bij de apotheek aan de Gasthuisstraat brand was ontstaan na kortsluiting. 

Ondanks dat de brand snel onder controle was, ontstond er een flinke rookontwikkeling 

17-3-2021 Castricum vermoedelijk 

kortsluiting 

infrarood 

plafondplaten 

brand woning 0G Woensdagochtend om 06:49 uur werden de brandweerlieden met spoed opgeroepen voor een binnenbrand aan de 

Baartven. De brand woedde tussen het plafond in de badkamer. Met wat sloopwerk en gebruik van een straal hogedruk heeft 

de brandweer de brand weten te blussen. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in de infrarood plafondplaten. 

De schade was aanzienlijk en bij de buren was sprake van rook overlast in de woning. 

18-3-2021 Beilen kortsluiting jacuzzi brand loods 0G Verschillende oldtimers in een loods op de Hanekampen in Beilen hebben in de nacht van woensdag op donderdag 

rookschade opgelopen. Vermoedelijk is kortsluiting ontstaan in een jacuzzi die was gevuld met water. Een voorbijganger 

belde de brandweer toen hij rook onder de deuren van de loods weg zag komen. Het bedrijf dat in de loods is gevestigd, 

knapt jacuzzi's op. 

19-3-2021 Assendelft vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand woning 0G Vrijdagmiddag rond 17.55 uur was brand ontstaan in de meterkast van een woning aan de Blauwe Ring in Assendelft. Hoe 

de brand precies heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk. Waarschijnlijk was kortsluiting de boosdoener. De brand werd door 

de brandweer gedoofd. 

19-3-2021 Wateringen vermoedelijk 

kortsluiting 

stekkerdoos brand woning 0G De brandweer van Wateringen en Loosduinen kregen vrijdagmiddag rond half één een melding van een binnenbrand aan de 

Herenstraat. De binnenbrand ging met veel rookontwikkeling gepaard, de bewoonster wist zichzelf op tijd in veiligheid te 

brengen. Brandweer Wateringen heeft de brand geblust. Vermoedelijk dat kortsluiting in een stekkerdoos de brand heeft 

veroorzaakt, maar daar moest nog nader onderzoek naar worden gedaan.  

20-3-2021 Sint-Oedenrode kortsluiting technische ruimte brand loods 0G Zaterdagmiddag rond 14.45u is er een brand uitgebroken op de Rijtvenweg. Ter plaatse heeft er brand gewoed in een 

technische ruimte waar de transformatoren voor zonnepanelen worden beheerd. Hier is kortsluiting ontstaan en heeft de 

brand zich ontwikkeld naar het dak en naastgelegen loods. 

20-3-2021 Amersfoort vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand flat 0G Zaterdagochtend even na 10 uur is er brand uitgebroken in een slaapkamer in een flat aan de Ariaweg. De brandweer die 

met meerdere wagens is uitgerukt heeft de brand geblust. Daarnaast heeft de brandweer verbrande spullen uit de 

slaapkamer verwijderd en geventileerd. Tijdens de brand was er flinke rookontwikkelingen via het dak van de flat. Er waren 

meerdere personen in de woning. Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is onbekend. Vermoedelijk was 

er sprake van kortsluiting. 

20-3-2021 Sliedrecht onbekend afzuiginstallatie brand woning 0G Brandweer Papendrecht is zaterdagmiddag 20 maart 2021 naar een melding voor een keukenbrand aan de Vivaldilaan, in 

wijk Baanhoek-West, in Sliedrecht-West gereden.  De brand zou zijn ontstaan in de afzuigkap. De brandweer was snel ter 

plekke en kon daardoor erger voorkomen.  
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22-3-2021 Leiden Kortsluiting droger brand woning 0G In een woning aan het Zinniadal in de Merenwijk is vanmiddag rond 16.00 uur brand ontstaan. De zolderetage is volledig 

uitgebrand. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om het vuur te blussen. Kortsluiting in de wasdroger is de 

oorzaak van de brand. Een breuk in de waterleiding van de CV installatie veroorzaakte naast het bluswater ook voor veel 

schade. 

22-3-2021 Riethoven onbekend droger brand woning 0G In een hoekwoning aan de Stevertsebaan in Riethoven woedde maandagmiddag een uitslaande brand. De brand ontstond 

rond 12.40 uur door een wasdroger op zolder. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om het vuur te blussen. Na 

een half uurtje meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. Er raakte niemand gewond. De bewoners krijgen hulp 

bij de schadeafhandeling. 

22-3-2021 Eemnes kortsluiting oplader brand woning 0G Bijna een week geleden brandde de woning van Albert van Zanten (54) uit Eemnes uit. Nu heeft hij alleen zijn 40-jarige 

papegaai Pino nog. Albert heeft door de brand, die ontstond door kortsluiting in een laptopadapter, helemaal niets meer 

23-3-2021 Schoonebeek onbekend wasmachine brand woning 1R In een woning aan de Diekmaat in Schoonebeek is dinsdagochtend een wasmachine in brand gevlogen. De bewoner 

ontdekte de brand toen in de woning rookontwikkeling ontstond en belde daarop alarmnummer 1-1-2. Naast de brandweer 

was tevens een ambulance van de partij, omdat de bewoner rook had ingeademd en last had bij ademhalen. De brandweer 

had de brand vrij snel onder controle. onbekend is hoe groot de schade aan de woning is. 

23-3-2021 Driebergen kortsluiting afzuiginstallatie brand woning 2R  Een afzuigkap is dinsdagavond in de brand in gevlogen in een woning aan de Melvill van Carnbeelaan in Driebergen. 

Vermoedelijk is de brand door kortsluiting ontstaan. Rond 18.20 uur werd de brandweer ingeseind over de brand in de 

keuken. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is de brand ontstaan door een kortsluiting in de 

afzuigkap. Twee bewoners hebben door het felle vuur rook ingeademd en zijn door ambulancepersoneel nagekeken. 

23-3-2021 Nieuwe-Scheemda onbekend meterkast brand woonboerderij 0G Brand uitgebroken in woonboerderij Nieuw Scheemda. Aan de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda staat een woonboerderij 

in brand. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast van de 

woning, meldt een woordvoerder. Alle bewoners en dieren die in het pand waren, staan veilig buiten. 

23-3-2021 Ter Heijde kortsluiting 

accu 

oplader brand schuur 1G De brandweerkorpsen van Monster en Honselersdijk met de hoogwerker van Loosduinen werd dinsdagmiddag om 14:38 uur 

gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Heemskerkstraat in Ter Heijde. De brandweer had het ergste vuur vrij snel onder 

controle, maar tijdens het nablussen laaide het vuur weer wat op. Een gasfles is uit de schuur gehaald en onder de 

waterslang gezet. De oorzaak van de schuurbrand was kortsluiting in een acculader. De politie zette de straat af, er is 

niemand gewond geraakt. 

25-3-2021 Maastricht kortsluiting technische installatie brand provinciehuis 0G Het provinciehuis in Maastricht is donderdagmiddag korte tijd volledig ontruimd geweest vanwege een brand. De brand was 

ontstaan door een defect in de technische installatie in de kelder van het gebouw aan de Limburglaan. Geen gewonden Bij 

het incident is volgens de brandweer niemand gewond geraakt. Hoeveel mensen er tijdens het uitbreken van de brand in het 

provinciehuis waren, is niet bekend. 

25-3-2021 Panningen kortsluiting meterkast brand kantine 1G Brandweerman gewond bij blussen kantine SV Panningen. Op het complex van voetbalvereniging SV Panningen heeft 

donderdagavond brand gewoed. Het vuur was uitgebroken in de kantine. De brand werd rond 20:00 uur voor het eerst 

gemeld. Er kwam veel rook vrij. De brandweer sprak van een grote brand en rukte met groot materieel uit. Een 

brandweerman liep bij de bluswerkzaamheden lichte brandwonden op en is door ambulancepersoneel behandeld. 

25-3-2021 den hoorn onbekend CV-installatie rook woning 0G Een bewoner zag dat er rook in een kamer op de eerste verdieping hing. De bewoner aarzelde geen moment en belde de 

brandweer. Omdat de rook mogelijk afkomstig was van de zonnepanelen op het dak van de woning werd de hoogwerker 

ingezet. Bij het meten met een warmtecamera werd er geen warmtebron opgemerkt. De rookontwikkeling ontstond doordat 

een Cv-ketel van binnenuit is verbrand. 

26-3-2021 Klarenbeek vermoedelijk 

kortsluiting 

vaatwasser brand woning 2R  Dat rookmelders belangrijk zijn bleek afgelopen nacht wel weer. Bewoners van een woning aan de Blaarschoten in 

Klarenbeek, werden gewekt door een rookmelder, toen er brand uitbrak in de keuken.  In de keuken bleek brand te zijn 

ontstaan bij de vaatwasser. Vermoedelijk door kortsluiting, laat de politie weten. De bewoner, heeft met een brandblusser, 

die in de woning aanwezig was, geprobeerd de brand te blussen. Dit leek effect te hebben alleen laaide het vuur weer op. 

Ondertussen werd de brandweer gealarmeerd die met spoed ter plaatse kwam. 
 

26-3-2021 Oud-Beijerland kortsluiting airfryer brand woning 1R Vermoedelijke kortsluiting in een airfryer zorgde voor een flinke keukenbrand aan de Roerdompweg in Oud-Beijerland 

vanmiddag. Dankzij een adequate buurman is erger voorkomen. De man moest echter wel even nagekeken worden door het 
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personeel van de ambulance in verband met ingeademde rook. De brandweer heeft de woning geventileerd en doet nog een 

brandonderzoek naar de daadwerkelijke oorzaak. Salvage gaat de bewoners helpen met de afhandeling van de schade etc. 

26-3-2021 Schoonoord onbekend meterkast brand schuur 0G In een schuur op het terrein van bospark Aagjeshoeve in Schoonoord heeft vanochtend brand gewoed. Rond half tien brak 

brand uit in een meterkast, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. Er raakte niemand gewond. Bospark 

Aagjeshoeve is gevestigd op de plek waar veertig jaar lang manege en recreatiebedrijf Rijmaran zat. 

27-3-2021 Drachten onbekend frituurpan brand woning 0G De brandweer is zaterdagmiddag opgeroepen voor een keukenbrand aan de Nova Cura in Drachten. De brand was ontstaan 

tijdens het frituren. De bewoners probeerden de brand zelf nog te blussen, maar dit slaagde niet. Hierop werd besloten de 

brandweer in te schakelen. Brandweerlieden wisten met een snelle binnen aanval de pan naar buiten te halen en daar af te 

blussen. Bij de brand is veel rookschade ontstaan. Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te ondersteunen. 

28-3-2021 Voorschoten onbekend oven brand woning 0G Brandweer rukt uit voor keukenbrandje. De brand in de oven was al uit toen de brandweer zondagmiddag arriveerde bij de 

woning aan de Leidseweg in Voorschoten. Vermoedelijk was er eten in brand gevlogen waardoor de oven vlam vatte. De 

brandweer heeft de oven het huis uitgetild en buiten geïnspecteerd. Ook zijn er metingen verricht in de woning. Bewoners 

kwamen met de schrik vrij. 

29-3-2021 Steenwijkerwold onbekend droger brand woning 0G Maandag aan het einde van de middag werden de brandweerkorpsen van Steenwijk en Oldemarkt gealarmeerd voor een 

woningbrand aan de Holtinghe Campweg in Steenwijkerwold. Uiteindelijk bleek er op de zolder een droger in brand te 

hebben gestaan. Deze is door de brandweerlieden naar buiten gebracht. 

29-3-2021 Vlissingen onbekend meterkast brand flat 0G In een flatgebouw aan de Schaepmanstraat in Vlissingen is maandagnacht brand ontstaan. De brandweer heeft opgeschaald 

naar grote brand. Meerdere personen hebben rook ingeademd.  De brand in de flat werd rond 05.25 uur ontdekt en ontstond 

volgens de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) in een meterkast op de onderste bouwlaag van het complex 

30-3-2021 Zoeterwoude kortsluiting zonnepaneel brand woning 0G Treurig nieuws voor de kersverse eigenaren van de prachtige nieuwbouwwoningen aan de Bonkelaar in Zoeterwoude. Rond 

kwart voor vijf dinsdagmiddag ontstond er kortsluiting in de zonnepanelen op het dak van één van de woningen. Al snel 

ontstond er brand en was er korte tijd sprake van flinke vlammen en veel rookontwikkelingen. De woningen waren zo goed 

als gereed om opgeleverd te worden, de eigenaren zouden volgende week overhandigd krijgen. 

30-3-2021 Leeuwarden vermoedelijk 

kortsluiting 

oplader brand chalet 0G Op camping de Kleine Wielen bij Leeuwarden is dinsdagochtend een uitslaande brand ontstaan in een chalet. De brandweer 

kwam met twee tankautospuiten naar het chalet toe om de brand te blussen. Ook is er een ambulance ter plaatse. De brand 

ging gepaard met veel rook. Inmiddels is  de brand onder controle. De politie meldt dat de brand waarschijnlijk is ontstaan 

door kortsluiting in een acculader. 

30-3-2021 Boskoop kortsluiting onbekend brand woning 1D Halverwege de middag brak brand uit in schuur in Boskoop waar een 48 jarige boskoper om het leven is gekomen. Bij de 

uitslaande brand dinsdag in een schuur aan Den Ham bij Boskoop is een 48-jarige Boskoper omgekomen.  De brand is 

vermoedelijk door kortsluiting ontstaan blijkt uit onderzoek. Het slachtoffer wist aanvankelijk tijdig uit de brandende loods te 

komen, maar toen bleek dat zijn hond nog binnen was. ,,Hij is vervolgens de brandende loods weer ingegaan om het dier te 

redden.’ 

1-4-2021 Ede kortsluiting technische installatie brand zorgcentrum 0G Ouderen moeten woning in verpleeghuis Ede uit om brand De brandweer rukte met groot materieel uit en ontruimde het 

gebouw. Na ongeveer twintig minuten was de brand geblust, maar toch spreekt de brandweer van een ‘kleine brand’. Op het 

terrein van verpleeghuis Vilente rook het naar verbrand plastic. Naderhand werd bekend dat de brand is ontstaan door een 

kortsluiting in de technische ruimte van het gebouw. Tijdens de brand zijn geen gewonden gevallen. 

1-4-2021 Marrum vermoedelijk 

kortsluiting 

vriezer brand garage 0G In een garagebox aan de Ringweg is donderdagochtend brand uitgebroken. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer 

van Hallum werd om half tien gealarmeerd voor brand in een garagebox en was snel ter plaatse. Door vermoedelijk 

kortsluiting in een vriezer was er brand ontstaan. Dit veroorzaakte flinke rookontwikkelingen. Niemand raakte gewond. 

2-4-2021 Laren onbekend meterkast brand woning 0G Aan De Bazelweg is vrijdagavond brand ontstaan in een woning. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Bij 

de brand raakte voor zover bekend niemand gewond, de bewoners waren niet thuis. De woning heeft veel schade opgelopen 

door de brand. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de meterkasten en verspreidde zich over de benedenverdieping. 
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2-4-2021 IJmuiden vermoedelijk 

kortsluiting 

scooter brand schuur 0G Schuur volledig uitgebrand in IJmuiden, vuur mogelijk ontstaan door kortsluiting. Ook in een aantal aanliggende schuren 

heeft de brandweer kort geblust. Ook moesten er dakpannen verwijderd worden. Het vuur ontstond mogelijk door kortsluiting 

in een scooter. Niemand raakte gewond 

2-4-2021 Rotterdam onbekend strijkijzer brand woning 1R Een brand in een woning aan de Baloeranstraat in Rotterdam heeft donderdagavond veel rookontwikkeling veroorzaakt. Als 

gevolg van een strijkijzer brak er brand uit in de slaapkamer van een woning, de brand veroorzaakte veel rookontwikkeling. 

Toegesnelde hulpdiensten hadden het incident snel onder controle. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over zeker één 

bewoner die rook zou hebben ingeademd. Na ventilatie en controle op koolmonoxide is het pand weer vrijgegeven. 

3-4-2021 Lent onbekend koelkast brand zorgcentrum 0G Zaterdagmiddag is brandweer groot uitgerukt naar verzorgingshuis St. Jozef aan de Lentse Schoolstraat in Lent. Rond 16.20 

uur werd de brandweer opgeroepen voor de brand. In eerste instantie ging het een automatische brandalarm, maar niet veel 

later werd opgeschaald naar daadwerkelijk brand. Hierdoor reden er meerdere voertuigen extra naar de brand. De oorzaak 

de brandmelding is een defecte koelkast, welke een vreemde lucht/rook gaf. 

5-4-2021 Spijkenisse kortsluiting zonnepaneel schroeilucht winkelcentrum 0G Een vreemde geur heeft zondagmiddag de brandweer doen uitrukken naar winkelcentrum de Kopspijker aan de Nieuwstraat 

in Spijkenisse. Bij aankomst was er een soort schroeigeur te ruiken. Het was niet helemaal duidelijk waar deze vandaan 

kwam. Na controle bleek de geur afkomstig te zijn van een defect in zonnepanelen. Hier was kortsluiting ontstaan in één of 

meerdere panelen. Het winkelcentrum is enige tijd ontruimd geweest. 

5-4-2021 Nieuw-Lekkerland vermoedelijk 

kortsluiting 

accu brand woning 0G Grote schade na woningbrand in Nieuw-Lekkerland; gezin voorlopig uit huis Om alles goed te kunnen blussen, heeft de 

brandweer dakpannen van de woning gehaald. In verband met de vallende dakpannen, is een deel van de omgeving nog 

afgezet met lint. Het team ‘brandonderzoek’ van de brandweer is ter plaatse om te achterhalen hoe de brand kon ontstaan. 

Er wordt gedacht aan kortsluiting in of bij een accu van een apparaat. Nader onderzoek van de brandweer moet hier 

uitsluitsel over gaan geven. 

5-4-2021 Amsterdam onbekend afzuiginstallatie brand delicatessenzaak 1G Maandagmiddag 5 april rond 14.10 uur is een persoon gewond geraakt bij een brand aan de Javastraat in Amsterdam. In 

een afzuiging van een Delicatessenzaak was een hevige brand ontstaan. De brandweer heeft meerdere onderdelen van de 

afzuiging naar buiten gebracht en afgeblust. Het ambulancepersoneel heeft een gewond persoon gecontroleerd. De 

brandweer schaalde op naar middelbrand om genoeg materiaal ter plaatse te krijgen.  

5-4-2021 Tilburg onbekend frituurpan brand appartementencomplex 0G Friet bakken gaat mis, brand in appartementencomplex Tilburg Bewoners van een appartement aan het Zwartsluishof in 

Tilburg wilden op tweede paasdag even lekker een frietje bakken. Dat ging echter mis. Bij het opwarmen van de frituurpan 

ontstond brand. Geen gewonden De brandweer was snel aanwezig en kon uitbreiding van de brand voorkomen. Vanaf de 

begane grond werd het vuur geblust. Niemand raakte gewond. 

5-4-2021 Tilburg oververhitting frituurpan brand appartementencomplex 0G Bewoners van een appartement aan het Zwartsluishof in Tilburg wilden op tweede paasdag even lekker een frietje bakken. 

Dat ging echter mis. Bij het opwarmen van de frituurpan ontstond brand. 

6-4-2021 Utrecht vermoedelijk 

kortsluiting 

koelkast brand eethuis 0G Brand in Utrechts eethuis, brandweer ontruimt woningen In een eethuis aan de Kanaalstraat in Utrecht is vanochtend rond 

vier uur brand uitgebroken. In het horecapand zelf bleek een koelkast in brand te staan, vermoedelijk het gevolg van 

kortsluiting. Die brand was snel geblust.  

7-4-2021 Amsterdam onbekend technische ruimte brand hotel 1R Woensdagmiddag 7 april rond 15.10 uur was brand ontstaan in een hotel aan de Roelof Hartstraat in Amsterdam. Het betrof 

een band in een technische ruimte op de 2e etage. De brand werd opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Uit voorzorg 

werd het hotel tijdelijk ontruimd. Een persoon had rook ingeademd en werd nagekeken door de ambulancedienst. Hoe de 

brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. 
 

7-4-2021 Roermond vermoedelijk 

kortsluiting 

muurventilator brand appartementencomplex 0G In een kelderruimte van een appartementencomplex in Roermond is woensdagmiddag brand uitgebroken. De brand brak 

even voor half drie uit in een kelderbox aan de Berlagelaan, die gebruikt wordt voor de stalling van fietsen. Naar alle 

waarschijnlijkheid is de brand ontstaan door kortsluiting in een muurventilator, zo geeft de woordvoerder van de brandweer 

aan. De bewoners van het appartementencomplex hebben er geen hinder van ondervonden. Niemand raakte gewond. 

7-4-2021 Roermond oververhitting muurventilator brand appartementencomplex 0G Een muurventilator heeft woensdagmiddag in Roermond brand veroorzaakt in een kelder. De ventilator was vermoedelijk 

door oververhitting in brand gevlogen in de fietsenkelder van een appartementencomplex aan de Berlagelaan. 
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8-4-2021 De Lier onbekend afzuiginstallatie brand verpakkingsbedrijf 0G De brandweerkorpsen van Honselersdijk, Maasdijk en de hoogwerker uit Naaldwijk werden donderdagnacht om 00:15 uur 

opgeroepen Daar was op het voormalig veilingterrein brand uitgebroken bij een pand van De Jong Verpakking. De brand 

bleek niet te zijn ontstaan in de meterkast, maar in een afzuiginstallatie. Dergelijke branden komen wel vaker voor.  Er zijn bij 

deze brand geen gewonden gevallen. 

8-4-2021 Wassenaar vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand clubhuis 0G Brand verwoest clubhuis surfvereniging: 'Je weet niet wat je hoort' De politie heeft ook al om de beelden gevraagd om te 

kijken of er sprake is van brandstichting, maar omdat het binnen is begonnen is die kans heel klein.' Ook de brandweer kon 

geen uitsluitsel geven. 'Waarschijnlijk is het  een combinatie van slecht weer en veel regen geweest', vertelt Schutte. 

'Hierdoor is mogelijk kortsluiting ontstaan. 

10-4-2021 Hoogezand kortsluiting stopcontact brand woning 0G Zaterdagavond om 22.18 uur moest de brandweer van Hoogezand uitrukken naar de Sterappel in Hoogezand voor een 

brandgerucht. In de woning was kortsluiting geweest in de wandcontactdoos in keuken waarbij ook ‘vuur’ zichtbaar was 

geweest. Na tien minuten kon de brandweer terug keren naar de kazerne. 

10-4-2021 Hippolytushoef onbekend droger brand woning 1Z Vrijdagavond omstreeks kwart voor elf is op de Lupinestraat in Hippolytushoef brand ontstaan in een woning. De woning is 

tijdelijk onbewoonbaar. In de bijkeuken stond een droger in brand.  Door de hitte en rookontwikkeling durfden de twee 

bewoners die bovenin de woning waren niet naar beneden. Een andere bewoner durfde de droger wel uit te schakelen, maar 

liep toen brandwonden op. De ambulance heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. 

10-4-2021 Neerbeek onbekend droger brand woning 0G Rond 13:30 uur kregen de hulpdiensten een melding vanaf de Limpensweg, daar was brand uitgebroken in een vrijstaande 

woning. De brand woedde op de zolder. Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij. Buurtbewoners kregen het advies om 

ramen en deuren te sluiten. De brandweer had het vuur vervolgens snel onder controle. Het nablussen heeft wel nog enige 

tijd in beslag genomen. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de wasdroger. De woning heeft flinke schade opgelopen. 

Niemand is gewond geraakt. 

10-4-2021 Hoogersmilde onbekend meterkast brand chalet 0G In een chalet aan De Veldhuizen was brand uitgebroken in een meterkast. De brandweer van Smilde was snel ter plaatse. 

Hoe groot de schade is, is niet bekend. Er vielen geen gewonde bij de brand. Stichting Salvage kwam ter plaatse om de 

schade af te handelen met de bewoners. 

11-4-2021 Tilburg kortsluiting oplader brand woning 3Z Vader en twee kinderen ontsnappen uit brandend huis in Tilburg Een huis aan het Mieredikhof in Tilburg is zaterdagnacht 

door brand verwoest. De bewoner slaagde erin zichzelf en zijn kinderen op tijd in veiligheid te brengen. Het vuur werd rond 

een uur 's nachts ontdekt. De brand woedde beneden. De vader had, terwijl hij de kinderen redde, veel rook ingeademd. Hij 

is samen met de kinderen voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een wijkagent op Instagram is de brand 

vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een oplader die in een stopcontact zat. 

13-4-2021 Nieuwvliet onbekend CV-installatie brand woning 0G Brandje in Cv-installatie Zeedijk Nieuwvliet. De brand woedde in een gebouw aan de Zeedijk. Volgens de brandweer woedde 

de brand in een Cv-installatie. Na de melding, zo rond 20.45 uur, werden de blusploegen van zowel Cadzand als Sluis 

opgepiept. De inzet van de ploeg uit Cadzand bleek voldoende om de brand te bestrijden. 

13-4-2021 Slagharen kortsluiting onbekend brand woning 0G Brand in keuken van woning in Slagharen door kortsluiting De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. De brandweer 

rukte dinsdagmiddag 13 april uit voor een keukenbrand aan de Dargstraat in Slagharen. De brand was ontstaan door 

kortsluiting. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. Nadat de brand was geblust, bleek dat de keuken flinke 

schade had opgelopen. Stichting Salvage is ingeschakeld om de schade met de bewoners af te wikkelen." 

13-4-2021 Meppel kortsluiting oplader brand woning 0G Vanochtend is in Meppel een slaapkamer van een woning in de brand gevlogen. De brand vond vanochtend rond acht uur 

plaats aan de Heinsiusstraat. Een bed raakte in de brand. De brandweer van Meppel kwam ter plaatse om de brand te 

blussen. Vermoedelijk was een acculader de oorzaak van de brand. Niemand raakte bij de brand gewond. 

14-4-2021 Amsterdam kortsluiting meterkast explosie appartementencomplex 0G Door een stroomstoot begon het laatste weekend van maart de elektrische apparatuur van de acht bewoners te roken, te 

vonken en te knetteren. Door een losliggende nuldraad in de centrale meterkast kwam er die zondagochtend 400 volt uit de 

stopcontacten van de studentenwoningen, waardoor alle elektrische apparaten werden opgeblazen. 
 

15-4-2021 Eerbeek onbekend meterkast brand woning 0G Bewoners woning Eerbeek waarschuwen brandweer na rook uit meterkast De bewoners konden zich tijdig in veiligheid 

brengen en raakten niet gewond.  Bewoners van een woning aan de Ringlaan in Eerbeek ontdekten donderdagavond een 
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brandje in de meterkast van hun woning. De bewoners konden zich tijdig in veiligheid brengen en raakten niet gewond. Hoe 

groot de schade is in de woning, is nog onduidelijk. Stichting Salvage is in kennis gesteld namens de verzekering. 

18-4-2021 Venlo onbekend magnetron brand woning 0G De brandweer is zondagmiddag omstreeks 16.15 uur uitgerukt voor een brand op de Kramersstraat in Venlo-Noord. De 

brand woedde in de magnetron in de keuken van het huis. Het kostte de brandweer niet veel tijd om de brand te blussen. Bij 

de keukenbrand is niemand gewond geraakt. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. 

18-4-2021 Perkpolder vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand strandpaviljoen 0G De gloednieuwe strandtent bij Perkpolder brandde af. De oorzaak van de brand is nooit achterhaald. "Ze denken kortsluiting, 

maar dat kan de brandweer niet met zekerheid zeggen", aldus Mahu 

20-4-2021 s-Gravenzande onbekend vaatwasser brand woning 1R Vanochtend is er brand uitgebroken in een woning aan de Vondellaan. Een bewoner merkte om even na zes uur dat zijn 

vaatwasser in brand stond. Direct kwam hij in actie, bluste de brand. Ook werd de brandweer gealarmeerd. De brandweer 

heeft nacontrole gedaan en de woning geventileerd. Omdat de bewoner rook ingeademd had, is er met spoed een 

ambulance ter plaatse gekomen. Hier is hij onderzocht door het ambulancepersoneel. Hulpverleners hebben (gelukkig) een 

ongedeerde kat uit de woning gehaald, die met z'n baasje herenigd kon worden. 

20-4-2021 Dongen onbekend oven rook woning 2R  Bij een brand aan de Laagveen is er schade ontstaan in een woning doordat een oventje in brand was geraakt waarna er 

behoorlijk wat rookontwikkeling ontstond. De brandweer heeft de brand geblust en met de overdrukventilator de rook uit de 

woning verdreven. De aanwezige bewoners zijn door het ambulancepersoneel nagekeken en konden ter plaatse behandeld 

worden. 

20-4-2021 rijen oververhitting Airfryer brand woning 1R Ter plaatse met de brandweer, bleek het te gaan om een airfryer die in brand stond op het fornuis. De woning en het 

trappenhuis stonden vol rook. De bewoonster had flink wat rook ingeademd en ging voor controle per ambulance naar het 

ziekenhuis. In de woning waren ook 3 honden aanwezig, deze werden nagekeken door de dierenambulance. 

21-4-2021 Brandwijk onbekend koelkast brand woonboerderij 0G Grote brand verwoest woning in Brandwijk; bewoner komt met de schrik vrij. Volgens Hans, de zwager van de eigenaar, 

stond een koelkast in de ruimte waar de dieren verblijven. "Die koelkast is in brand gevlogen. De dieren konden snel in 

veiligheid worden gebracht, maar de brand sloeg snel over naar de rest van de woning. In een mum van tijd stond het huis in 

lichterlaaie." 

21-4-2021 Emmeloord onbekend meterkast brand pand 0G De bevelvoerder van de post Emmeloord, krijgt een bijzondere melding op zijn pager. Een prio 1-melding voor een 

nacontrole van een pand aan de industrieweg.  Rookontwikkeling ‘De huurder gaf aan dat, toen hij het pand binnen ging, hij 

een enorme rookontwikkeling zag en het enorm naar verbrand plastic rook. Rook en vlammen kwamen uit de meterkast. De 

vlammen waren niet al te groot en de huurder handelde snel door zelf een brandblusser te pakken en de beginnende brand 

te blussen. Voor ons als brandweer was er niet veel te doen 

21-4-2021 Castricum kortsluiting oplader brand schuur 0G Woensdagmiddag werden de brandweerlieden om 17.13 uur opgeroepen voor een melding van brand in een schuurtje aan 

de Boccherinistraat. De bewoner was al begonnen met het blussen en de brandweer heeft dit overgenomen met één straal 

hogedruk. De brand was vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een oplader. 

21-4-2021 Castricum vermoedelijk 

kortsluiting 

stekkerdoos brand schuur 0G Woensdagavond werden de brandweerlieden om 18.54 uur weer opgeroepen voor een melding van brand in een schuurtje, 

ditmaal aan de Meester Ludwigstraat. De bewoner was al begonnen om de brand te blussen. De brandweer heeft dit 

overgenomen met één straal hogedruk. De brand was vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een stekkerdoos.\ 

22-4-2021 Gouderak vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand duiventil 0G 18 duiven dood na uitslaande brand: 'Ik ben er kapot van'. 'Er zijn veertien oude en vier jonge duiven dood,' vertelt 

duivenmelker Anton van den Heuvel. Hij is er kapot van. 'Gelukkig zijn er nog tachtig duiven gered, die zitten nu in een ander 

onderkomen, ze hoefden niet mee met de dierenambulance want we vangen ze zelf op.' De brandweer heeft het uitgebrande 

gedeelte af moeten breken om de brand volledig te kunnen blussen. De duivenmelker heeft nog geen idee hoe de brand 

heeft kunnen ontstaan, maar vermoedt dat het kortsluiting is. 

23-4-2021 Terneuzen vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand woning 0G De brandweer is vanavond met spoed uitgerukt voor een woningbrand in Terneuzen. Ter plaatse bleek er brand te zijn 

geweest in de meterkast. Na onderzoek bleek dat er water van de bovenliggende woning in de meterkast liep. Vermoedelijk 

heeft dit voor kortsluiting gezorgd. Door de kortsluiting zat het woonblok zonder stroom, DNWG heeft een reparatie 

uitgevoerd om de getroffen woningen weer aan te sluiten op het stroomnet. 
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23-4-2021 Velddriel vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand bedrijfspand 0G Er heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand gewoed in een bedrijfspand op een industrieterrein in 

Velddriel. Het gaat om het bedrijf Big Machinery. Vermoedelijk sprake van kortsluiting Volgens een videocorrespondent ter 

plaatse denkt de eigenaar van Big Machinery dat er sprake was van kortsluiting. Dit wordt onderzocht. Big Machinery knapt 

grote bouwvoertuigen zoals kranen op om ze een tweede leven te geven. 

25-4-2021 Tiel onbekend accu rook schuur 0G Elektrische accu van fiets vliegt in brand in Tiel  Rond 18.55 uur werd de brandweer gealarmeerd voor de brand. Een accu 

van een elektrische fiets had vlam gevat en zorgde voor veel rookontwikkeling. In het schuurtje waar de fietsen stonden, 

stond ook een gasfles deze is door de brandweer veilig gesteld en gekoeld. Het vuur was snel onder controle. De brandweer 

heeft een gedeelte van de boeiboorden moeten verwijderen om nacontrole te kunnen doen. Niemand raakte gewond bij deze 

brand. Wel is de schade groot, waaronder brand-, rook- en roetschade. 

25-4-2021 Almere Poort onbekend droger brand woning 0G Kleine brand in wasdroger woning Homeruskwartier 25 april 2021. In het Homeruskwartier in Poort heeft zaterdagavond een 

kleine brand gewoed in een woning. Een wasdroger was in brand gevlogen.  Rond 23:30 uur brak in een woning aan het 

Freyjaplantsoen een kleine brand uit in een wasdroger. De brandweer was snel ter plaatse maar heeft niet hoeven blussen. 

De brandweer heeft de droger naar buiten gebracht en een nacontrole uitgevoerd. Waardoor de brand in de wasdroger is 

ontstaan is niet bekend. Er raakte niemand gewond. 

26-4-2021 Arnhem onbekend airco installatie brand winkel 0G Bij een relatief kleine brand in het centrum van Arnhem is maandag aan het einde van de middag toch flinke schade 

ontstaan. Aan het einde van de middag, iets na 17:00 uur, werd er brand gemeld in één van de winkelpanden aan het Grote 

Oord in het centrum van Arnhem. Het bleek te gaan om een brand in een zogenaamd luchtgordijn boven de ingang van de 

winkel. De brandweer had de brand in de airco installatie snel onder controle en heeft het pand vervolgens geventileerd. 

27-4-2021 Heeten vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur 0G Schuur in Heeten brandt helemaal uit, mogelijk asbest vrijgekomen. Aan de Stokvisweg in Heeten is vannacht een schuur 

helemaal uitgebrand. Hierbij is mogelijk asbest vrijgekomen. De melding van de brand kwam tegen half een binnen. De 

brandweer rukte uit met een bluswagen en een waterwagen en had zo'n twee uur nodig om het vuur te blussen. Een auto in 

de schuur brandde ook volledig uit. Het vuur is mogelijk door kortsluiting ontstaan.  

28-4-2021 Doetinchem kortsluiting waterkoker brand bouwkeet 0G Een schaftcontainer in Doetinchem heeft woensdagmiddag vlam gevat. De brandweer had het vuur snel onder controle, 

niemand raakte gewond bij het brandje. De brand werd rond 19.00 uur gesignaleerd in een schaftcontainer bij de nieuwbouw 

aan het Van Zadelhoffplein en de Nieuweweg. De brand is mogelijk ontstaan door kortsluiting in een waterkoker. De 

brandweer had de brand snel onder controle. Niemand raakte gewond bij het brandje op de bouwplaats. 

29-4-2021 Meppel onbekend computer brand bedrijfspand 0G Commotie bij een bedrijf in Meppel vanochtend. Daar stond plotseling in het pand een computer in de brand. Het pand kwam 

hierdoor onder rook te staan. Personeelsleden gingen naar buiten en belden de brandweer. Die waren snel aanwezig en 

konden de brand blussen. Hoe groot de  schade binnen, is niet bekend. De computer is volledig verloren gegaan. 

29-4-2021 Amersfoort onbekend meterkast brand woning 0G Brandweer blust brand in meterkast van woning in Amersfoort. De brand ging gepaard met een flinke rookontwikkeling. De 

brandweer moest donderdagmiddag met spoed uitrukken voor een woningbrand aan de Falstaffhof. Eenmaal ter plaatse 

bleek het te gaan om een brand in de meterkast. De brand ging gepaard met een flinke rookontwikkeling maar door snel 

optreden van de brandweer kon erger voorkomen worden. Wel stond de woning vol rook en zijn enkele huisdieren door de 

brandweer uit de woning gehaald. 

30-4-2021 Delft onbekend meterkast brand woning 0G De brandweer kreeg vrijdagmiddag een melding van een brand in een meterkast van een woning aan de Nassaulaan in 

Delft. De bewoner heeft zelf het brandje geblust, de brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft een nacontrole gedaan 

en daarna de woning geventileerd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De bewoner heeft haar twee hondjes 

uit de woning gered. 

1-5-2021 Dordrecht onbekend zonnepaneel brand flat 0G Op het dak van een flat in Dordrecht heeft vanmiddag korte tijd een grote brand gewoed. De brand woedde in de zonnepalen 

en de dakbedekking. Beelden van de brand gingen al snel rond op Twitter. Vanwege snelle branduitbreiding werd snel 

opgeschaald. De brandweer meldde rond 14.30 uur dat de brand onder controle was.  

1-5-2021 Vlaardingen kortsluiting elektrische installatie brand woning 0G De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt voor een woningbrand aan het Orelioplantsoen. De bewoners 

hoorde uit het plafond een knetterend geluid komen en in de woning zag het blauw van de rook. Uiteindelijk sloegen de 

stoppen door. Het bleek om kortsluiting in de elektrische installatie te gaan. De brandweer had het vuur snel onder controle. 
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1-5-2021 Maastricht Stroomstoring onbekend stroomuitval ziekenhuis 2D Twee longpatiënten die werden behandeld op een reguliere verpleegafdeling van het UMC+ in Maastricht zijn vermoedelijk 

overleden omdat er geen noodstroom was op hun afdeling, na een lokale stroomstoring bij een elektriciteitszuil op hun 

kamer. Het betrof volgens hen ‘een ernstige calamiteit’, maar het is nog onbekend hoe die is ontstaan. Het ging wel om een 

lokaal technisch probleem. ,,We vermoeden een sterke relatie tussen de tijdelijke gebrekkige zuurstoftoevoer en het  

overlijden”, aldus bestuursvoorzitter Mertens. ,,Wij willen heel goed weten wat de oorzaak is en ook zullen we kijken naar het 

medisch handelen. De onderste steen moet bovenkomen.” Eigen onderzoek is door het ziekenhuis gestart, waarbij ook de 

zorginspectie is betrokken. Dat moet binnen een aantal weken af zijn. De ontstane stroomstoring werd niet direct ontdekt 

door het personeel. De directie wil het eigen onderzoek afwachten naar de exacte gang van zaken. Door de storing viel 

medische apparatuur uit, waaronder een zogeheten Optiflow waarmee extra zuurstof wordt toegediend. Hoe lang dat heeft 

geduurd, is nog onbekend. Het noodaggregaat van het hele ziekenhuis sprong niet aan omdat het een lokaal incident betrof 

op een verpleegafdeling. Alleen ic’s hebben nóg een eigen Noodvoorziening.   ,,Als gevolg van de uitval van deze 

voorziening is de toestand van twee ernstig zieke patiënten verslechterd”, meldde directeur Faber. ,,Uiteindelijk zijn allebei de 

patiënten overleden. Wij betreuren dit enorm. De nabestaanden zullen ook worden betrokken bij het onderzoek dat loopt.” De 

76-jarige Maastrichtenaar Sjeng Wolters overleed diezelfde nacht nog. Een man van 67, eveneens uit Maastricht, overleed 

zaterdagmiddag. Het UMC+ laat in een reactie weten de overlijdens zeer te betreuren. ,,We leven mee met de nabestaanden 

van de patiënten. Zij krijgen hulp aangeboden bij het verwerken van dit verlies.” 

1-5-2021 Broek op Langedijk vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand Loods 0G Oorzaak grote brand bandenbedrijf niet gevonden: "Gewoon domme pech"1 juni 2021, 16.01 uur Kortsluiting Het vuur 

verwoestte alles waar Nick en zijn compagnon jaren aan hebben gewerkt. Van de loods aan de Dulleweg op het 

industrieterrein bleef niets over en er kwam asbest vrij. Experts hebben niet kunnen achterhalen waardoor het vuur is 

ontstaan. "Ze houden het op domme pech", zegt Nick. "Alle elektra hadden we keurig netjes op orde, maar waarschijnlijk is 

er toch kortsluiting ontstaan." 

1-5-2021 Maassluis vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur 0G Brandweer Maassluis en Vlaardingen kregen zondagnacht om 02.13 uur een oproep voor een brand in een bijgebouw aan 

de Henriëtte Roland Holststraat in Maassluis De brandweer wist de vlammen vrij snel te blussen, maar kon niet voorkomen 

dat er veel schade aan de schuur is ontstaan. Die was de eigenaar nog aan het opbouwen, maar is vermoedelijk door 

kortsluiting in brand gevlogen. De brandweer is nog een tijd met nablussen bezig geweest en heeft de ruimte na afloop 

geventileerd.  

1-5-2021 Bleskensgraaf kortsluiting stopcontact brand woning 0G In de aanbouw van een woning aan de Hofwegen in Bleskensgraaf is zaterdagavond 1 mei brand ontstaan. Bij een 

stopcontact waar de frituurpan op aangesloten was ontstond rond 18.20 uur kortsluiting. De brandweer rukte met spoed uit 

om de brand in de aanbouw van de woning te blussen. De isolatie bij het stopcontact was wat gaan smeulen. Hierdoor moest 

een gedeelte van de wand worden gesloopt. De spuitgasten hadden de brand snel onder controle 

2-5-2021 Harderwijk onbekend droger brand woning 1Z Wasdroger veroorzaakt woningbrand aan de Bokkekamp in Harderwijk De brandweer heeft de wasdroger uit de woning 

gehaald en de woning geventileerd. Zondagmorgen 2 mei rond 10.25 uur was brand ontstaan in woning een aan de 

Bokkekamp in Harderwijk. De brand ontstond in een wasdroger en was snel onder controle. Het ambulancepersoneel heeft 

een slachtoffer gecontroleerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de wasdroger uit de woning gehaald 

en de woning geventileerd. 

3-5-2021 sluis onbekend transformator brand winkel 0G De brandweer is maandagmiddag uitgerukt voor een klein brandje in Sluis. In een winkel was een transformator gaan roken, 

de brandweer had het incident snel onder controle. 

4-5-2021 Weert onbekend elektrische fauteuil brand woning 0G Dinsdagmorgen rond half zes is een elektrische fauteuil in brand gevlogen in de tuin van een woning aan de Willem I straat in 

Weert. Elektrische fauteuil De stoel stond in een tuin aan de achterkant van de woning. De brandweer van Weert werd 

opgeroepen voor een woning brand maar de bewoners wisten de stoel zelf te blussen. Er raakte niemand gewond. 

5-5-2021 Lichtervelde Bliksem onbekend brand loods 0G Blikseminslag veroorzaakt verwoestende brand in loods met oldtimers: ‘Ook mijn unieke Buick uit 1920 is verloren gegaan’ In 

Lichtervelde in West-Vlaanderen is gisterenavond een oude schuur vol oldtimers in brand gevlogen na een blikseminslag.  

Van de vijftien in brand gevlogen oldtimers bleef enkel verwrongen staal over. 

5-5-2021 sluizen oververhitting afzuiginstallatie brand zagerij 0G Het vuur is ontstaan aan de afzuiginstallatie in de zagerij. “Waarschijnlijk is de motor oververhit geraakt door het stof dat 

wordt aangezogen door de ventilator. De brandweer heeft een gat in het dak moeten maken om aan de brandhaard te raken. 

Gelukkig werd er hier onbrandbare isolatie gebruikt voor het plat dak. De dakplaten in aluminium waren al aan het smelten. 
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De motor van de afzuiginstallatie is verloren en er is ook wat waterschade in de zagerij. Als de brand vijf minuten later werd 

ontdekt, was het veel erger geweest en zou het personeel nu werkloos zijn 

6-5-2021 Alblasserdam kortsluiting UV-filter brand zwembad 0G Dankzij de oplettendheid van een medewerker van sportcentrum Blokweer in Alblasserdam werd donderdag 6 mei 2021 

bijtijds ontdekt dat er een draad aan het smeulen was in de machinekamer van het zwembad. De medewerker rook een 

vreemde lucht en zag al snel dat er iets mis was met een stroomdraad. 

6-5-2021 Utrecht onbekend vaatwasser brand woning 0G De brandweer en politie zijn woensdagmiddag rond 13.30 uur uitgerukt naar de Seringstraat. In een van de woningen in die 

straat was brand uitgebroken. Volgens de politie was in de tussenwoning een vaatwasser in brand gevlogen. De brandweer 

ging met twee wagens ter plaatse en wist de brand te blussen. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt, maar de 

brand was snel onder controle. 

6-5-2021 Hilversum onbekend meterkast brand zorgcentrum 0G Bewoners ontdekken brand in seniorencomplex in Hilversum; meerdere woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer is in de 

nacht van woensdag op donderdag uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex voor senioren aan de 

Kerkelandenlaan in Hilversum. Meerdere appartementen werden korte tijd ontruimd. Bewoners roken rond vijf uur een 

schroeilucht waarop de brandweer werd gealarmeerd. De brand werd ontdekt in de meterkast van een appartement op de 

eerste verdieping van de woontoren ’Aalscholver’. Het vuur was snel onder controle. Bewoners die hun woning moesten 

verlaten werden korte tijd opgevangen in de centrale hal van het wooncentrum. Niemand raakte bij de brand gewond 

7-5-2021 Appelscha kortsluiting verwarmingselement brand supermarkt 0G Kortsluiting oorzaak van brandje in Poiesz-supermarkt. Het brandje dat donderdagmiddag voor nogal wat rook zorgde in de 

opslag van de Poiesz-supermarkt in Appelscha, werd veroorzaakt door kortsluiting in een verwarmingselement boven de 

diepvriescel. Dit leidde tot een klein brandje. De klanten en het personeel in de winkel werden gelijk geëvacueerd. De winkel 

ging na een sluiting van drie uur weer open. 

8-5-2021 Alblasserdam kortsluiting koelkast brand Cultureel centrum 0G De brandweer is in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 mei 2021 uitgerukt voor een brandmelding in cultureel centrum 

Landvast aan de Haven in Alblasserdam. Er bleek kortsluiting te zijn ontstaan in een motor van de bierkoeling. Aan deze 

koeling was een dag eerder nog onderhoud  gepleegd. De stekker van de koeling werd uit het stopcontact gehaald, waarmee 

het gevaar op brand was geweken. Blussen was verder niet nodig. “Zelfs de apparatuur begint stromend bier te missen,” 

grapt Landvastdirecteur Hans Laheij, die blij is dat de alarmering goed heeft gewerkt. 

8-5-2021 Schiedam onbekend meterkast rook woning 0G Zaterdagmiddag is de brandweer met spoed gestuurd naar het Albertus Johannes de Haasplein. Bewoners roken een 

indringende brandlucht in de meterkast. In de meterkast was bij twee groepen een vonkoverslag waarneembaar. Aangezien 

de brandweer meer specialisme in huis heeft dan alleen brandjes blussen kon het euvel ter plaatse deels verholpen worden. 

De bewoonster neemt maandag contact op met de woningcorporatie. 

9-5-2021 Venray vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand woning 0G De brandweer is zondagochtend opgeroepen voor een brand aan de Griegstraat in Venray. Uiteindelijk bleek het te gaan om 

een brand in een berging. De brandweer heeft tevens een persoon uit de woning geëvacueerd met een ladder. De 

brandweer heeft de brand geblust en de woning is geventileerd. Er zijn geen gewonden gevallen. Kortsluiting is de 

waarschijnlijke oorzaak van de brand. 

10-5-2021 Fluitenberg onbekend Airfryer brand woning 0G In de keuken van een woning aan De Santbrincke in Fluitenberg is vanmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond door 

een airfryer die vlam vatte. De brandweer wist erger te voorkomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het 

incident. Nadat de brandende airfryer was geblust, ventileerde de brandweer het huis door de rook met een 

hogedrukventilator naar buiten te blazen. 
 

11-5-2021 Appelscha vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand woning 1D Het dodelijke slachtoffer van de uitslaande woningbrand aan de Delta in Huizen vanmorgen was een bejaarde dementerende 

vrouw, waarvoor buurtbewoners al langer aan de bel trokken bij instanties om hulp voor de vrouw te vragen. Dat vertellen 

verschillende buurtbewoners aan NH Nieuws. Ze waren al langer bang dat het op een dag fout zou gaan. "Elke dag wist ik 

dat dit kon gebeuren", vertelt buurvrouw Chantal. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In de wijk gaan al snel 

speculaties rond over kaarsen die mogelijk aan zijn laten staan of kortsluiting door een elektrische deken, maar de politie kan 

nog niks bevestigen. Bij de woning wordt nog onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke oorzaak van de brand.  

12-5-2021 Noorwijk kortsluiting kachel brand hotel 0G Hotelgasten op straat door kortsluiting in kacheltje. Kortsluiting in een kacheltje veroorzaakte dinsdagavond tegen 

middernacht rookontwikkeling in een hotel aan de Rembrandtweg. Met behulp van een kussentje was het beginnende 

brandje snel onder controle. 
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12-5-2021 Enschede vermoedelijk 

oververhitting 

oplader brand woonwagen 0G Maar rond 08.00 uur ontstond er een zich snel uitbreidende brand. De brandweerlieden vertrekken even na tienen in de 

ochtend. Ze vermoeden dat de brand ontstaan is door oververhitting van een oplader - wellicht van de Playstation - 

kortsluiting in een stekkerdoos, of in een apparaat dat stand-by stond. Maar zeker is dat nog niet.  

13-5-2021 Tilburg onbekend CV-installatie rook appartementencomplex 0G Donderdagmiddag werd de brandweer van Oisterwijk en Tilburg opgeroepen voor een brand in een appartementencomplex 

aan het Cia van Boorthof in Oisterwijk. Ter plaatse hadden begeleiders de woningen ontruimd en de bewoners stonden op 

de parkeerplaats. Het betreft een zorg appartement voor mensen met een beperking. Er bleek gelukkig geen sprake van 

brand te zijn, maar een defect aan de boiler die het brandalarm heeft geactiveerd. Een monteur zal ter plaatse komen voor 

reparatie. 

13-5-2021 Den Haag onbekend meterkast brand woning 0G Bij aankomst van de brandweer kwam uit de woning veel zwarte rook. De brandweer was naar binnen gegaan en heeft de 

brand geblust. De brand was ontstaan in de meterkast. Bij de brand is niemand gewond geraakt. 

14-5-2021 Enkhuizen vermoedelijk 

kortsluiting 

accu brand woning 0G Uitslaande brand in Enkhuizen, omliggende woningen ontruimd  Bij een woning aan de Douwe Brouwerweg in Enkhuizen 

heeft vrijdagmiddag een uitslaande brand gewoed in een overkapping. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De 

bewoner van de woning vermoedt dat kortsluiting bij een accu die aan het opladen was, de oorzaak is van de brand. 

15-5-2021 Hardenberg kortsluiting onbekend brand autobedrijf 0G Kortsluiting veroorzaakt brand in bandenhok van autobedrijf in Hardenberg  De brandweer had het vuur snel onder controle 

voordat het oversloeg naar de bijgebouwen. Bij aankomst bleek dat er kortsluiting was ontstaan in het zogenaamde 

bandenhok achter het bedrijf, waar een grote hoeveelheid olie stond. De brandweer had het vuur snel onder controle voordat 

het oversloeg naar de bijgebouwen. Niemand raakte gewond. 

16-5-2021 Hoogezand onbekend frituurpan brand restaurant 0G Zondagmiddag werd de brandweer van Hoogezand rond twintig voor vier opgeroepen voor een  gebouwbrand aan de 

Sluiskade in Hoogezand. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek in een restaurant een korte tijd een brand te hebben 

gewoed. De brand woedde in de frituurpan in de zaak. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd.  

17-5-2021 Groningen onbekend magnetron rook woning 0G De brandweer van Groningen is maandagmiddag om 13:30 uur uitgerukt voor een brandmelding in een pand aan het 

Boterdiep in de stad. Ter plaatse bleek aangebrand eten in een magnetron de oorzaak te zijn van de rookontwikkeling in het 

pand zegt de brandweer via Twitter. Ze gaan het pand ventileren en daarna keren ze terug naar de kazerne. 

19-5-2021 Kootwijkerbroek vermoedelijk 

kortsluiting 

computer brand woning 0G Een brand in een kelder heeft in de nacht van dinsdag op woensdag grote schade aangericht in een woning aan de 

Nachtegaalweg in Kootwijkerbroek. Rond 02.45 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een 

kelder/souterrain. De brandweer had de brand na aankomst snel onder controle, maar het vuur was zo hevig geweest dat 

hier ook veel rook was vrijgekomen waardoor de woning aanzienlijke rook- en roetschade opliep. De bewoners bleven 

ongedeerd. De oorzaak van de brand in vermoedelijk een oude computer waar kortsluiting in is ontstaan 

19-5-2021 Purmerend Bliksem onbekend brand basisschool 0G Basisschool ontruimd na blikseminslag . Bij basisschool De Delta aan het Delfland in Purmerend is vanmiddag brand 

uitgebroken, nadat bliksem in het gebouw was geslagen. Volgens de brandweer raakte niemand gewond, alle kinderen en 

leraren zijn geëvacueerd. 

20-5-2021 Westerlee kortsluiting oven brand Landhuis 0G Kortsluiting in oven bij Landgoed Westerlee laat Brandweer uitrukken. De brandweer van Winschoten die uitrukte met een 

tankautospuit en een hoogwerker spoedde zich ter plaatse. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een binnenbrand in 

het hotel. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan in de oven van de keuken. 

22-5-2021 Rotterdam onbekend airco installatie brand hotel 0G Uitslaande brand Rotterdams hotel onder controle, vuur ontstond in airco-unit op dak In een airco-unit van het Art Hotel aan 

de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid heeft vrijdagavond rond half twaalf een korte felle brand gewoed. Brandweerlieden 

hadden het vuur rond middernacht onder controle, alle hotelgasten konden rond half twee ’s nachts terug naar hun kamers. 

23-5-2021 Huizen onbekend meterkast brand zorgcentrum 0G Brand in meterkast bij zorgcentrum De Bolder De brandweer heeft vanmiddag een brand geblust in zorgcentrum De Bolder 

aan de Akkerweg. Het vuur ontstond rond half drie in een meterkast. Bewoners hoefden niet te worden geëvacueerd. De 

straat was enige tijd afgesloten. 

24-5-2021 Vlissingen onbekend meterkast brand woning 0G De brand woedde in een meterkast van een woongebouw op de hoek van de Hobeinstraat en de Hobeinsteeg. De 

naastgelegen woning heeft geen schade opgelopen door de brand. Rond 02.00 uur is het sein brand meester gegeven Er 

zijn bij de brand geen gewonden gevallen, uit voorzorg was een ambulance opgeroepen, maar die hoefde niet te worden 

ingezet. 
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26-5-2021 Almen onbekend kabels brand bedrijfspand 0G In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Scheggertdijk in Almen is rond 15.30 uur een flinke brand ontstaan. De bedrijven zijn 

ontruimd en de brandweer liet extra blus- en watervoertuigen komen om het vuur te blussen. Door een gelukkig toeval van 

omstandigheden kon het vuur snel worden geblust. We hoorden ‘tsjak tsjak tsjak’ en ineens was al het licht uit. Ik ben in de 

meterkast gaan kijken wat er aan de hand was, maar kon niets zien.” Toen hij terugliep, stond alles zwart van de rook. ,,Ik 

vermoed dat de brand is ontstaan in de kabelgoot. Het was direct al een heel heftige brand.” 

26-5-2021 Haarlem vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur 0G Hulpactie voor gedupeerde 'plogger' Paul Waye na verwoestende brand  En toen brak er op dinsdag 11 mei ineens brand uit 

in de schuur achter zijn huis in Haarlem. De oorzaak is mogelijk kortsluiting, maar dat wordt nog onderzocht. "Ik was thuis en 

ineens werd er geroepen dat de schuur in de fik stond. Er gaan dan zoveel emoties door je heen, dat wil je niet weten. Dit is 

nog maar een schuur, hoe moet je je wel niet voelen als je hele huis afbrandt?", aldus Paul. 

27-5-2021 Lisse kortsluiting onbekend brand leegstaand woonhuis 0G Een leegstaand woonhuis aan de Achterweg 18 in Lisse is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand. „Het 

pand staat op instorten”, meldde een woordvoerster van de brandweer donderdagochtend. „Het nablussen is afgerond. De 

politie gaat niet uit van brandstichting en doet daardoor geen nader onderzoek. De brandweer dacht aanvankelijk dat de 

brand in de schoorsteen was ontstaan, maar acht dat bij nader inzien ’uiterst onwaarschijnlijk’ en gaat nu uit van kortsluiting. 

28-5-2021 Esbeek onbekend droger brand boerderij 0G Boerderij van Sebastian ging in vlammen op: 'Het is flink balen rond kwart over drie ontdekte de vrouw van Sebastian de 

brand. Haar man was op dat moment nog aan het werk in Tilburg. "Ze had de wasdroger net aangezet, maar toen ze 

beneden was hoorde ze allemaal geknisper van boven komen. Toen ze ging kijken, zag ze dat de wasdroger aan de 

achterkant in brand stond. 

29-5-2021 Uden kortsluiting apparaat brand woning 0G Zaterdagavond is er brand uitgebroken in een woning aan de Vlinderslag in Uden. De brandweer was snel ter plaatse. Op 

dat moment was er niemand thuis. De hele woning stond onder de rook. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. 

Daarna ventileerde zij het huis met rookverdrijvers. Omstanders zeggen dat er kortsluiting heeft opgetreden. Het apparaat 

zou in de woonkamer hebben gestaan. 

31-5-2021 Soesterberg onbekend aggegraat brand saunabedrijf 0G Bij Thermen in Soesterberg is brand uitgebroken in de kelder. In de technische ruimte was een aggregaat in vlam gevlogen. 

Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse. Het vuur is gedoofd en de ruimte wordt geventileerd. In het pand waren 

meerdere mensen aanwezig omdat er nog beautybehandelingen werden gegeven. Zij werden geëvacueerd. Vanaf zaterdag 

mag door het versoepelen van de coronaregels ook de sauna weer open. Een medewerker van Thermen liet weten dat die 

opening gewoon door kan gaan. 

1-6-2021 Helmond onbekend zonnepaneel brand woning 0G Dinsdagmiddag rond 14.10 uur was brand ontstaan in de zonnepanelen van meerdere woningen aan de Hasselbeemden in 

Helmond. De brand was even uitslaand en enorme rookwolken zijn te zien. De brandweer heeft opgeschaald naar het sein 

middel brand, zodat meerdere wagen ingezet kunnen worden om de brand onder controle te krijgen. 

1-6-2021 Rotterdam kortsluiting onbekend brand woning 1D De politie heeft het onderzoek naar de fatale brand aan het Rosveld afgerond. Het onderzoek heeft uitgewezen dat 

kortsluiting de brand veroorzaakte. In de vroege ochtend van maandag 31 mei woedde er een heftige brand in een 

appartement aan het Rosveld. De brandweer zette direct de aanval in en kon vrij snel de situatie onder controle krijgen. 

Tijdens het blussen werd in de woning een stoffelijk overschot aangetroffen.  Het stoffelijk overschot bleek de 51-jarige 

bewoner te zijn. De politie startte een onderzoek en kwam tot de conclusie dat kortsluiting ten grondslag lag aan de fatale 

brand. Een misdrijf kan dus worden uitgesloten. 

1-6-2021 Harlingen kortsluiting schakelaar brand snackbar 0G Bij een snackbar aan de Waddenpromenade ontstond dinsdagavond een brandje door kortsluiting in een schakelaar. De 

brandweer werd rond kwart voor zeven gealarmeerd en rukte uit met twee tankautospuiten en een hoogwerker. Door nog 

onbekende oorzaak was er kortsluiting ontstaan in een schakelaar. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg hierbij 

ondersteuning van het korps uit Franeker. Zij hoefden echter niet ingezet te worden en konden al snel retour naar de 

kazerne. 

2-6-2021 Apeldoorn onbekend tostiapparaat brand kantoor 0G Een politieagent in Apeldoorn heeft deze week zijn collega's van de brandweer in allerijl laten aanrukken. De agent was rond 

middernacht nog aan het werk met administratieve taken en vergat dat hij een tosti in het tostiapparaat had laten liggen. De 

agent kreeg trek tijdens een nachtdienst en legde de tosti vast klaar, maar vergat die vervolgens. Omdat zijn reukvermogen 

door een eerder opgelopen coronabesmetting nog te wensen overlaat, had hij niet op tijd door dat de tosti aanbrandde. 
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2-6-2021 Berkel en Rodenrijs onbekend meterkast brand woning 0G Dinsdagochtend is er brand ontstaan in de meterkast van één van de nieuwe duurzame woningen aan de Wethouder 

Schipperstraat in Berkel en Rodenrijs.  Tijdens het ontstaan van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Er is 

gelukkig niemand gewond geraakt, de exacte oorzaak van de brand is niet bekend 

3-6-2021 Winschoten kortsluiting oplader brand schuur 0G Kortsluiting lader zorgt voor brand in schuur (Video) Winschoten - Donderdagavond om 22: 20 uur werd er een schuurbrand 

gemeld aan de Bovenburen in Winschoten. Bij aankomst van de brandweer was er forse rookontwikkeling. In de schuur 

stond een lader van een elektrisch rolstoel , daarin zal de brand zijn begonnen. De bewoners werden door een omstander 

geroepen. Met een hogedruk werd de brand geblust. Vermoedelijk gaat het om kortsluiting. De auto had rook-en roetschade. 

4-6-2021 Gassel vermoedelijk 

kortsluiting 

zonnepaneel brand woning 0G In een vrijstaande nieuwbouwwoning aan de Hoeve in het buitengebied van Gassel brak vrijdag aan het begin van de 

middag een grote brand uit. Ondanks de massale inzet van de brandweer raakte het huis zeer zwaar beschadigd door het 

vuur. De brand in het huis, dat pas sinds korte tijd werd bewoond, is vermoedelijk veroorzaakt door een defect aan de 

zonnepanelen op het dak. Er vielen geen gewonden.  

4-6-2021 Schiedam onbekend droger brand woning 2R  In een woning aan het Dirk Schäferplein is vrijdagavond een droger in brand gevlogen. De brandweer is direct met spoed ter 

plaatse gegaan. Naast een Tankautospuit uit Vlaardingen en Rotterdam werd ook een hoogwerker gestuurd. Het korps uit 

Schiedam was ingezet op een andere melding. Twee bewoners zijn door het opgeroepen ambulancepersoneel 

gecontroleerd. Zij hadden teveel rook binnen gekregen. Salvage is ingeschakeld voor de verdere afhandeling 

4-6-2021 Heeg onbekend frituurpan brand watersportcentrum 0G Een brand in een frituurpan heeft vrijdagavond voor forse brand-, rook- en waterschade geleid bij een watersportcentrum in 

Heeg. Aan het begin van de avond brak er brand uit in het gebouw van Watersportvereniging Heeg en Stichting Friese 

Tjottervloot. De vlammen gingen van de frituurpan verder via de afvoer door het dak. De brandweer schaalde gauw op van 

middelbrand naar grote brand. Er was niemand meer in het pand aanwezig. 

4-6-2021 Doetinchem Bliksem onbekend Rook woning 0G De bliksem is vrijdagavond ingeslagen in een schoorsteen van een woning van de Bizetlaan in Doetinchem. Daarbij is veel 

schade ontstaan. Ook is er veel rookontwikkeling. Er ontstond nog enige consternatie doordat een van de bewoners op 

straat onwel werd. Hij werd door ambulancepersoneel nagekeken. De schoorsteen is door de inslag zwaar beschadigd 

geraakt. Ook binnen in de woning zou er veel schade zijn. 

5-6-2021 Uithuizermeeden Bliksem onbekend brand Schuur 0G De bliksem sloeg in de kap van een aardappelschuur. Daarbij ontstond brand tussen het rieten dak en de isolatie van de 

schuur. Brandweermensen uit Uithuizen en Bierum proberen vanuit de schuur het vuur onder controle te houden, terwijl 

collega’s op zoek zijn naar de brandhaard. Er kringelt een klein beetje grijze rook uit het dak. Ondertussen wachten zij de 

komst van meer brandweermensen met extra slangen en pompen af. Die zijn onderweg uit Baflo, Delfzijl en Groningen. Ze 

moeten ervoor zorgen dat er voldoende bluswater is als het vuur zich mocht uitbreiden. Uit Delfzijl en Groningen zijn ook 

hoogwerkers ingezet 

5-6-2021 Assen Bliksem onbekend brand woning 0G Vanochtend is een woning in de Asser wijk Kloosterveen getroffen door de bliksem. Dit gebeurde vanochtend rond half acht 

aan de Bosrank. De brandweer van Assen-West werd opgeroepen om hulp te verlenen. In de punt van het dak was brand 

ontstaan. Met een hoogwerker heeft de brandweer het dak geïnspecteerd. De brand kon snel worden geblust. Het huis heeft 

enige schade opgelopen. 
 

6-6-2021 Tilburg onbekend koelkast brand woning 1R Koelkast vliegt in brand in woning Saliehof. In een woning aan het Saliehof in Tilburg is zaterdagmiddag rond half een brand 

uit gebroken. Door nog onbekende oorzaak vloog een koelkast in brand. Volgens een omstander heeft de brandweer het 

vuur gedoofd en de koelkast naar buiten gebracht. Een ambulance kwam ter plaatse omdat een bewoonster wat rook had 

ingeademd. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 

8-6-2021 Poederoijen vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend rook woning 0G Diverse brandweerkorpsen zijn dinsdagochtend uitgerukt nadat er rook vrijkwam in een kruipruimte aan de Juliana van 

Stolbergstraat in Poederoijen. Daar zou kortsluiting zijn ontstaan. De bewoners van de woning hadden maandag hun vloer 

laten isoleren. Daarna is er waarschijnlijk kortsluiting ontstaan, waarna de isolatie, een soort purschuim, is gaan smeulen. 

Medewerkers van de Specialisme Technische Hulpverlening (STH) werden daarvoor ingezet: zij zijn gespecialiseerd in het 

werken in kleine ruimtes. Inmiddels is het vuur gedoofd en de woning geventileerd.  
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9-6-2021 Leiden kortsluiting elektrische fiets brand woning 0G Twee elektrische fietsen gaan in vlammen op. Aan de Agatha van Alkemadestraat in Leiden zijn woensdagmiddag twee 

elektrische fietsen in vlammen opgegaan. Omdat de fietsen tegen de gevel van een woning stonden, rukte de brandweer met 

spoed uit. Politieagenten die als eerste ter plaatse kwamen hebben overslag naar de woning kunnen voorkomen. Met behulp 

van een touw met daaraan enkele haken wisten de agenten de fietsen van de woning vandaan te trekken. De brandweer 

wist de brand daarna snel te blussen. Daarna is er een nacontrole uitgevoerd in de woning en zijn de accu’s van de fietsen in 

een bak met water gelegd om te koelen. De schade aan de woning bleef gelukkig beperkt tot het raamkozijn. Wel zijn beide 

elektrische fietsen door de brand volledig verwoest. Kortsluiting is de oorzaak van de brand. 

9-6-2021 s-Gravenzande vermoedelijk 

kortsluiting 

jacuzzi brand woning 0G De brandweer van Naaldwijk en 's-Gravenzande kregen woensdagavond rond 21.30 uur een spoedmelding van een brand 

aan het Wegedoornpad. Bij aankomst was er bij een bijgebouw van een rijtjeswoning brand bij een jacuzzi ontstaan. Er was 

sprake van een kleine brand, maar het beginnend vuurtje was zo geblust. De oorzaak van het brandje is waarschijnlijk 

kortsluiting. Niemand raakte gewond en na afloop hebben buurtbewoners nog gezellig met elkaar en met de hulpdiensten 

staan kletsen 

11-6-2021 Ede onbekend accu brand woning 0G Vrijdagavond omstreeks 22.25 uur heeft een accu voor de nodige hinder gezorgd in De Gelderhorst aan de Willy Brandtlaan 

in Ede. De bewoner die de rook opmerkte heeft de accu op het balkon gelegd. De brandweer heeft een n nacontrole gedaan 

en het pand geventileerd. De accu was afkomstig uit een modelbouw object. Een bewoner is door het ambulancepersoneel 

gecontroleerd. Stichting Salvage zal de bewoner bijstaan in de schadeafhandeling. 

11-6-2021 Meteren onbekend omvormer 

(zonnepanelen) 

brand garage 0G In een garage aan de Laan 1940-1945 in Meteren is afgelopen nacht brand uitgebroken. Door het vuur is flinke schade 

ontstaan. Er kwam veel rookontwikkeling uit de garage. De gealarmeerde brandweer heeft het vuur geblust en de garage 

geventileerd. Een aantal spullen is naar buiten gebracht om goed te kunnen nablussen. De brand zou zijn ontstaan door de 

omvormer van de zonnepanelen. Lange tijd is de garage geventileerd, net als die van de buren. 

11-6-2021 Zwolle onbekend onbekend brand restaurant 0G De brandweer moest donderdagavond uitrukken voor een brandgerucht bij restaurant La Cubanita op de Melkmarkt in 

Zwolle. Ter plaatse bleek er spraken van een klein brandje door problemen met de elektriciteit. “Door snel en accuraat 

ingrijpen van het personeel kon erger worden voorkomen”, aldus de veiligheidsregio IJsselland. De snel ter plaatse zijnde 

brandweer had de verdere situatie al snel onder controle. 

12-6-2021 KORTENHOEF onbekend meterkast brand sporthal 0G Maandagmorgen rond 4.15 uur was een rookontwikkeling ontstaan in een sporthal aan de Zuidsingel in Kortenhoef. De 

rookontwikkeling was ontstaan door een brand in de meterkast. Het betrof een kleine brand. Brandweerlieden hebben de 

brand geblust. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is vooralsnog onbekend. 

12-6-2021 Weert vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand berging 0G Zaterdagavond is er brand uitgebroken in een berging achter een woning aan de Overweertstraat in Weert.  De brand ging 

gepaard met een flinke donkere rookontwikkeling. De bewoners hebben zelf een bluspoging gedaan, maar kregen het vuur 

niet uit. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse. Een ambulance kwam ter plaatse, maar niemand raakte 

gewond. De politie heeft de straat afgesloten. Achter de garagedeur zat een houten wand met isolatiemateriaal. Het was nog 

een flinke klus om deze wand te verwijderen. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. 

13-6-2021 Hengelo onbekend droger brand woning 0G Hoe de brand in de wasdroger kunnen ontstaan is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Hengelo - De hulpdiensten zijn 

zondagmiddag omstreeks twee uur uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Aleidastraat in Hengelo. 

14-6-2021 Buitenpost onbekend afzuiginstallatie brand woning 1R In een keuken in een woning aan de Barrage in Buitenpost brak maandagochtend brand uit. De bewoonster ontdekte zelf de 

brand omdat ze een raar geluid hoorde. Zij belde om 9.14 uur de brandweer. Deze kwam met spoed ter plaatse. Er bleek 

brand te zijn ontstaan in de afzuiginstallatie van de keuken. De bewoonster is korte tijd onderzocht door het 

ambulancepersoneel. Zij had mogelijk rook ingeademd. 

16-6-2021 Tilburg vermoedelijk 

kortsluiting 

apparaat brand woning 1Z Brand heeft dinsdagavond laat voor enorme schade gezorgd aan een huis in de Bisschop Zwijsenstraat in Tilburg. De 

bewoner wist volgens omstanders zijn huis net op tijd uit te komen. Zijn hondje, een chihuahua, werd door de brandweer 

gered. De bewoner ademde rook in en werd door de ambulance uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje 

mankeerde volgens omstanders niks. De brandweer zette twee tankautospuiten en een hoogwerker in om de brand onder 

controle te krijgen. Mogelijk heeft kortsluiting in een elektrisch apparaat de brand veroorzaakt. De schade aan het huis is 

groot. 
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16-6-2021 Vroomshoop onbekend magnetron brand zorgcentrum 1G Medewerkster ademt rook in bij brand in gezondheidscentrum Vroomshoop Ze is ter plaatse behandeld en hoefde niet mee 

naar het ziekenhuis.  Een magnetron is woensdagochtend in brand gevlogen bij Zorg en Gezondheidscentrum Oranjeplein in 

Vroomshoop. Een medewerker is hierbij gewond geraakt. De brandweer schaalde bij het horen van de melding direct op en 

rukte met groot materiaal uit naar Vroomshoop. Ter plaatse bleek 'slechts' een magnetron in brand te staan. Dankzij het 

snelle optreden van de brandweer was het vuur snel gedoofd. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Een medewerker 

raakte gewond door het inademen van rook. De brandweer verleende eerste hulp. Daarna nam het ambulancepersoneel het 

over. Ze is ter plaatse behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 

17-6-2021 Oosterwolde kortsluiting stopcontact brand school 0G In Oosterwolde is donderdagochtend de school CBS de Akker ontruimd vanwege een brandmelding. Er zou sprake zijn van 

veel rook, het vuur is inmiddels uit. Dat meldt Omroep Fryslân. Er zou kortsluiting zijn geweest in een contactdoos in het 

plafond, dat zegt de brandweer. Er is niemand gewond geraakt, wel is er brandschade ontstaan.  De brandweer doet een 

zogenaamde ‘nacontrole’. 

17-6-2021 Elspeet onbekend meterkast brand stal 0G Stalbrand in Elspeet waarbij 220 kalveren omkwamen mogelijk begonnen in meterkast.  De stalbrand waarbij deze week 

honderden kalveren om het leven kwamen, is waarschijnlijk in een elektrische installatie begonnen. Dat meldt de brandweer. 

Een woordvoerder van de brandweer vertelt donderdag dat het onderzoek zich heeft toegespitst op de eerste stal: "We 

kunnen nagenoeg zeker uitsluiten dat de brand begonnen is in de machinerie of in de pellet kachel. Aanwijzingen in de 

vlampatronen wijzen er op dat de mogelijke oorzaak te vinden is bij de elektrische installatie. Dat kan de bekabeling zijn of de 

meterkast." 

18-6-2021 NOORDWIJKERHOU

T 

Bliksem wasmachine brand bungalow 0G "Dat onweersbuien vernietigend en onvoorspelbaar kunnen zijn, is vrijdagavond gebleken. In een huisje van bungalowpark 

Sollasi in Noordwijkerhout heeft een brand gewoed. De oorzaak: blikseminslag in een wasmachine. De overlast die de inslag 

veroorzaakte kwam voornamelijk door rook. Een flinke pluim verliet het huisje. De bungalow heeft daardoor veel schade 

opgelopen. Code oranje In vrijwel heel het land is code oranje van kracht. Dat gaat gepaard met zware onweersbuien en 

veel regen." 

18-6-2021 Ede onbekend airco installatie brand bedrijfspand 0G Bedrijfspand aan de Dieselstraat in Ede ontruimd vanwege brand Meerdere brandweerwagens zijn gestuurd naar een 

middelbrand bij BidFood Vrijdagmiddag zijn meerdere brandweerwagens gestuurd naar een middelbrand bij BidFood aan de 

Dieselstraat in Ede. Rookwolken zichtbaar voor de omgeving. 

18-6-2021 Oss onbekend meterkast brand Winkel 0G In de winkel van Vodafone-Ziggo in Oss heeft vrijdag aan het begin van de avond brand gewoed. Die ontstond rond 18.30 

uur in een meterkast en kon vrij snel worden geblust.  De brandweer was met drie wagens naar de winkel aan de 

Heuvelstraat gekomen en had het vuur snel uit. Wel ontstond er veel rookschade in het pand. Na het blussen is het gebouw 

geventileerd om de rook te laten wegtrekken. 

19-6-2021 Middelburg onbekend elektrische apparaat brand Winkel 0G Zaterdagmiddag omstreeks 15.55 uur was brand ontstaan in een elektrisch apparaat van de Hema aan de Lange Delft in 

Middelburg. Medewerkers van de Hema belden de brandweer nadat ze een elektrisch apparaat in brand zagen staan. Bij 

aankomst van de brandweer hebben ze de brand binnen geblust. Hoe de brand in het elektrisch apparaat is ontstaan, is niet 

bekend. Door de brand is niemand gewond geraakt. Gedurende het incident was de omgeving groots afgezet. Meerdere 

brandweervoertuigen kwamen naar het incident. 

20-6-2021 Kaatsheuvel onbekend wasmachine brand woning 0G Een woning in Kaatsheuvel heeft zondagmiddag veel schade opgelopen, nadat er brand was ontstaan op de zolder. De 

bewoners waren niet thuis.  De brand in de Vossenbergselaan werd door voorbijgangers rond 14.20 uur opgemerkt. De 

brandweer heeft met een hamer de voordeur opengebroken en zijn naar de zolder gegaan om de brand te blussen. Een 

wasmachine en de balkconstructie stond al in brand. 

20-6-2021 Barneveld onbekend droger brand woning 0G In een woning aan de Vellerselaan in Barneveld is zondagmorgen een flinke brand uitgebroken. Rond 10:05 uur werd de 

brandweer door de bewoners gewaarschuwd. Op de zolder stond een wasdroger in de brand. De brand is door de 

brandweerlieden geblust. De bewoners waren op het moment van de brand thuis. De woning heeft veel schade opgelopen 

en is voor langere tijd onbewoonbaar. De Vellerselaan was door agenten afgesloten voor verkeer. 

21-6-2021 Wijchen vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand bedrijfspand 0G De man die donderdag is opgepakt voor de brand in fotostudio Sophia Fotografie aan de Roerdompstraat in Wijchen is weer 

vrijgelaten. Hij wordt niet langer als verdachte gezien, zegt de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Wat het 

onderzoek van Forensische Opsporing van politie heeft opgeleverd is niet bekend. ,,Het onderzoek naar de oorzaak van de 
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brand nog. We sluiten daarbij niets uit’’, aldus een politiewoordvoerder. Eigenaresse Van der Linden vermoedt dat het om 

kortsluiting gaat. 

22-6-2021 Lichtenvoorde kortsluiting wasmachine brand woning 0G In een woning in Lichtenvoorde is maandagavond brand ontstaan. De bewoners van het huis raakten niet gewond door het 

vuur.  De brand ontstond rond 22.00 uur in de woning aan de Noordenkroon. De brandweer was na de melding snel ter 

plaatse om het vuur te bestrijden. De bewoners wisten daarvoor al veilig de woning te verlaten. Het vuur bleek te zijn 

ontstaan door kortsluiting bij de wasmachine. Het is niet bekend of de bewoners na de brand weer terug naar hun woning 

konden. 

22-6-2021 Berghem kortsluiting motor brand school 0G Brand op dak basisschool de Fonkeling: school kan dinsdag open. Bij basisschool de Fonkeling in Berghem heeft 

maandagavond kort brand gewoed. Een motor op het dak zorgde ervoor dat de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte. 

De brandweer kwam rond 22.40 uur ter plaatse met twee wagens en een hoogwerker. De boosdoener bleek een motor in 

een afvoerpijp, die door kortsluiting brand vatte. Kort na aankomst van de brandweer was het brandje geblust. Volgens de 

brandweer is de schade beperkt gebleven en dus kan de school op dinsdag waarschijnlijk de deuren weer openen. 

22-6-2021 Sluiskil onbekend onbekend brand woning 0G Keukenbrandje woning Pierssenspolderstraat Sluiskil. De brand werd kort voor 06.00 uur opgemerkt. Toen de brandweer 

arriveerde was er niemand thuis maar men kon zich zonder schade toegang verschaffen tot de woning. In de keuken bleek 

rook te staan. Nader onderzoek wees volgens de brandweer uit dat sprake was van een kleine elektrische brand. De situatie 

was snel onder controle en nadat de rest van de woning was gecontroleerd kon het pand worden overgedragen aan de 

eigenaar. 

22-6-2021 Schiedam kortsluiting oplader brand woning 0G Het begint met de lader van een Oxboard, een soort elektrisch skateboard van haar kinderen. Midden in de nacht ontstaat 

kortsluiting in de lader die vlam vat. In korte tijd staat de bijkeuken in lichterlaaie. Als de brand uitbreekt, is de kat buiten. 

Maar de twee honden zijn nog binnen en overleven het niet. Chiara blijft daar nog altijd aan denken. "Ze waren het verlengde 

van ons gezin. En dat doet gewoon zeer." Chaira gaat nog naar binnen om ze te zoeken, maar op dat moment ontploft er 

iets, waarschijnlijk de batterij van het Oxboard. De rook wordt steeds dikker, het vuur steeds heter. "Ik moest gewoon naar 

buiten", vertelt Chiara. "Ik heb niet in de vlammen gestaan, maar mijn haar is verbrand, mijn wimpers zijn verbrand, zo heet is 

het geweest." 

23-6-2021 Leusden onbekend frituurpan brand snackbar 0G Medewerkers voorkomen erger door snel ingrijpen bij brand in snackbar Leusden. De brandweer van Leusden werd rond 

20.15 gealarmeerd voor een brand aan De Smidse in Leusden. Ter plaatse bleek dat er een brandje was uitgebroken bij 

Friethuys Hamershof, een snackbar. De medewerkers wisten het vuur snel te doven door blusdekens te gebruiken en 

daardoor voorkwamen ze erger. De oorzaak van de brand is een frituurpan die is aangezet zonder frituurvet erin. De 

brandweer verricht ter plaatse een nacontrole. 

23-6-2021 Heijen onbekend meterkast brand woning 2R  Een half vrijstaande woning in Heijen heeft woensdagochtend flink wat rook- en waterschade opgelopen na een brand in de 

meterkast. De bewoners van het getroffen huis aan de Nieuwwijkstraat zijn door ambulancepersoneel onderzocht, maar ze 

hoeven niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is niet bekend. "Wellicht dat ons Team Brandonderzoek nog ter 

plaatse gaat kijken om die te achterhalen", laat een woordvoerder van de brandweer weten. De hulpdiensten zijn rond 11:10 

uur gealarmeerd over de meterkastbrand. De waterschade is veroorzaakt door de bluswerkzaamheden van de brandweer. 

25-6-2021 Meerlo onbekend wasmachine brand woning 0G De brandweer heeft donderdagmorgen een brandje geblust in Meerlo. In een woning aan de Beekveld bleek een 

wasmachine vlam te hebben gevat. Rond half 10 werd de brand gemeld en rukte het korps uit Meerlo uit. De bewoners 

waren nog thuis toen het gebeurde, maar stonden op het punt om een dagje te gaan fietsen.  

25-6-2021 Middelburg onbekend droger brand woning 0G In een woning in de Middelburgse wijk Veerse Poort is donderdagavond brand ontstaan in een wasdroger. Niemand raakte 

gewond. bewoners van een huis aan het Goudplevierhof merkten de brand rond 22.00 uur op. Ze haalden de brandende 

droogmachine zelf naar buiten en belden de brandweer. Die kwam met een tankautospuit ter plekke vanaf de Middelburgse 

post President Rooseveltlaan. De brandweer heeft de woning gecontroleerd, geventileerd en nagemeten op koolmonoxide. 

Doordat de bewoners de wasdroger zelf naar buiten hebben gehaald is de schade beperkt gebleven, zo meldt de brandweer 

op social media. 
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28-6-2021 Zierikzee onbekend droger brand woning 0G Maandagmiddag omstreeks 17.55 uur was brand in een wasdroger in een woning aan de Kluutstraat in Zierikzee. De 

bewoonster heeft getracht de brand zelf te blussen, maar slaagde hier niet in. Enorm veel rook kwam vrij bij de brand. 

Agenten hebben vervolgens een bluspoging gedaan met een brandblusser, waarna de brandweer het blussen overnam. 

Daarna werd de woning geventileerd. Hoe de wasdroger vlam kon vatten, is niet duidelijk. 

28-6-2021 Zevenaar onbekend droger brand woning 0G Op de Privaslaan in Zevenaar heeft maandagavond een brand gewoed op de zolder van een woning. Bij aankomst van de 

brandweer sloeg de zwarte rook uit de dakkapel. De brandweer heeft het vuur van binnenuit geblust en kwam tevens ter 

plaatse met een hoogwerker, deze hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De brand blijkt te zijn ontstaan door de 

wasdroger op zolder. De bewoners hebben zichzelf op tijd in veiligheid kunnen brengen en zijn niet gewond geraakt. Er 

wordt gekeken naar de hoeveelheid rook en waterschade, en of de bewoners de nacht kunnen doorbrengen in hun eigen 

woning. 

29-6-2021 Doorn onbekend verlichting brand bowlingcentrum 0G Aan de Wijngaardsesteeg in Doorn is dinsdagochtend brand uitgebroken. De brand woedde in het dak van Sport en 

Bowlingcentrum Steinheim, maar was snel onder controle. Vermoedelijk werd de brand veroorzaakt door de verlichting in het 

centrum. Hierdoor ontstond rook achter het plafond. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse, meldt 

Veiligheidsregio Utrecht. Alle aanwezigen waren toen al buiten. Inmiddels is de brand onder controle.   

29-6-2021 Amsterdam onbekend kopieerapparaat brand kantoor 0G Dinsdagavond omstreeks 20.55 uur was een grote brand ontstaan in een kantoor aan de De Ruijterkade - S100 in 

Amsterdam. Bij de brand op de 10de etage kwam veel zwarte rook vrij. De brandweer schaalde op naar grote brand om de 

brand onder controle te krijgen. De brand woedde in 'Het Havengebouw' waar onder andere het hoofdkantoor van 

havenbedrijf Amsterdam zit gevestigd. Volgens de brandweer was brand ontstaan in een kopieerapparaat wat voor veel rook 

zorgde. Meerdere etages kwamen onder de rook te staan en zijn geventileerd door de brandweer. 

29-6-2021 Sliedrecht kortsluiting onbekend rook zorgcentrum 0G Een deel van het pand van zorginstelling Yulius in Sliedrecht is dinsdagmiddag 29 juni ontruimd. Bewoners moesten het 

pand van de GGZ-instelling aan de Wilhelminastraat ’s middags rond 16.00 uur verlaten vanwege rookontwikkeling. In een 

patchkast werd rook waargenomen. Vermoedelijk was de rook ontstaan door kortsluiting nadat de stroom in de omgeving 

uitviel. De hulpdiensten kwamen met veel eenheden ter plaatse. Brandweermensen gingen op onderzoek uit en konden in 

het pand geen brand ontdekken. Ook was er al snel geen rook meer waarneembaar. Een uur na ontruiming was het pand 

volledig gecontroleerd en werd het veilig verklaard. 

30-6-2021 Geijsteren kortsluiting meterkast brand restaurant 0G In de vroege ochtend ontstond een felle brand in het eeuwenoude pand naast de kerk in Geijsteren. Kortsluiting in de 

meterkast is de oorzaak geweest dat het levenswerk van het horecastel werd verwoest. 

3-7-2021 Eefde onbekend droger brand zorgcentrum 2R  Het pand stond vol rook en werd ontruimd. Twee personen die de brand probeerden te blussen, hebben rook ingeademd. Zij 

moesten in de ambulance gecontroleerd worden. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. De brand 

woedde in een wasruimte, waar een wasdroger in brand vloog. 

3-7-2021 Hoogeveen vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur  0G  De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een brand in een schuur van een woning in Hoogeveen. Door snel ingrijpen kon 

de brandweer voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning, de schuur kan als verloren worden beschouwd. De 

oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting in de schuur. Er vielen geen gewonden.  

5-7-2021 Hoogezand kortsluiting verlichting schroeilucht pand 0G De brandweer van Hoogezand is uitgerukt naar de Mansholtstraat in Hoogezand voor een vreemde lucht in het pand van 

sociaal pension van Zienn. Na onderzoek bleek de lucht afkomstig van een lamp met kortsluiting. 

6-7-2021 Barneveld onbekend oven brand woning 1R De Barneveldse brandweer is dinsdagmiddag rond 16.50 uur uitgerukt voor een brand in de keuken van een woning aan de 

Buru. Ter plekke bleek dat de brand door de bewoner was geblust. Hij had rook ingeademd en is door 

ambulancemedewerkers nagekeken. De brandweer heeft een magnetron/oven uit de keuken verwijderd, een nacontrole 

gedaan en de keuken geventileerd. 

6-7-2021 Krimpen aan de lek onbekend droger rook woning 0G Dinsdagmiddag om 14.22 uur is onderzoek gedaan in een woning aan de Neptunushof in Krimpen aan de Lek naar een 

mogelijke brand. Nadat rook uit de droger kwam, sloegen de bewoners alarm. Na onderzoek bleek er geen sprake te zijn van 

brand. Over de oorzaak van de rook is niets bekend. 

8-7-2021 Hardenberg kortsluiting verlichting brand opticien 0G Brand in het plafond van de opticien ontstaan door vermoedelijke kortsluiting in de verlichting. De brand weer heeft het pand 

geventileerd. Er zijn verder geen gewonden.  
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8-7-2021 Hilversum kortsluiting zonnepaneel brand woning 0G Brand in zonnepanelen installatie op dak van een villa in Hilversum. De brand is ontstaan in de connectoren van de 

ingebouwde zonnepanelen.  

10-7-2021 Vucht onbekend accu brand clubhuis 0G Accu van een boormachine is oorzaak van brand in clubgebouw jeugd aktief. Veel schade aan gereedschappen, materialen 

en decorstukken.  

10-7-2021 Oldenzaal Stroomstoring lift vast complex 0G Door een stroomstoring in Oldenzaal is er een lift vast komen te zitten met mensen erin. De brandweer heeft een of 

meerdere personen weten te bevrijden uit de lift. 

11-7-2021 Biddinghuizen onbekend meterkast brand receptie 0G Brand op camping resort Zuiderzee in Biddinghuizen. De brand is begonnen in de meterkast bij de receptie van de camping.  

12-7-2021 Utrecht kortsluiting onbekend brand Tivoli 0G Brand in de expeditie van Tivoli Vredenburg door kortsluiting. Veel rook in het pand en daardoor een avond gesloten 

geweest.  

12-7-2021 Weert onbekend accu brand elektrische auto 0G De elektrische auto stond aan de lader toen de accu ging branden. De auto moest ondergedompeld worden in een container 

om de brand te blussen.  

13-7-2021 Aalsmeer kortsluiting droger brand restaurant 0G In een afhaalrestaurant is de wasmachine en droger in brand gegaan. Omliggende woning en winkels zijn ontruimd en 

hebben rookschade. Er waren geen gewonden. 

15-7-2021 Roosendaal onbekend droger brand appartementencomplex 0G In de woning, op de derde verdieping van de flat, stond een droger in brand. De brandweer heeft de brandende droger op de 

galerij gezet en daarna geblust. Daarna heeft de brandweer de woning geventileerd. Ook een naastgelegen appartement is 

uit voorzorg nagekeken. De bewoner kwam met de schrik vrij. Uit voorzorg is de bewoner nagekeken door het 

ambulancepersoneel. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. 

16-7-2021 Hekelingen onbekend meterkast brand woning 0G Het dak had vlam gevat. Er vielen geen slachtoffers. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur in eerste instantie 

snel bedwingen. Totdat bij de nacontrole bleek dat er nog altijd vuur woedde. De brandweer schaalde daarna alsnog op naar 

een middelbrand. Inmiddels lijkt de situatie onder controle, maar de schade aan het dak en de woning is vrij groot. Uit het 

eerste onderzoek is gebleken dat de brand was ontstaan in de meterkast. 

17-7-2021 Valkenburg kortsluiting meterkast brand Kasteel 0G in het door hoogwater zwaar getroffen Valkenburg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een korte brand gewoed in 

kasteel Den Halder. Dat kasteel ligt aan de Kerkstraat, bij de Kleine Geul die woensdag door de hevige regenval buiten haar 

oevers trad. Volgens de veiligheidsregio is de brand waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer had het vuur 

snel onder controle 

17-7-2021 Oisterwijk kortsluiting droger brand restaurant 0G Een brand in een wasdroger bij restaurant Het Burgerhuys in Oisterwijk heeft zaterdagochtend voor veel rookschade 

gezorgd. Vermoedelijk was de brand ontstaan door kortsluiting.  

17-7-2021 Egmond aan zee onbekend meterkast brand appartementencomplex 0G brand ontstaan in een appartement aan de Jacob Scholplantsoen in Egmond aan Zee. De brand werd opgeschaald naar het 

sein 'grote brand'. Meerdere brandweereenheden waren aanwezig. Omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd. 

Brandweerlieden zijn enige tijd bezig geweest met blussen. In de meterkast was de brand ontstaan. De brand heeft voor veel 

schade gezorgd. Ook omliggende woningen hebben schade. 
 

20-7-2021 Damwâld onbekend droger brand woning 0G Een bijkeuken van een woning aan de Heerke Ateswei in Damwâld is dinsdagmiddag zwaar beschadigd geraakt door een 

brand. De brandweer van Damwâld werd om 14.15 uur opgeroepen. De bewoonster ontdekte de brand in de wasdroger zelf 

en wist nog net de stekker uit het stopcontact te trekken. De brandweer heeft later het vuur in de bijkeuken gedoofd. De hele 

woning liep flinke brand- en rookschade op. Met een ventilator is het huis later gelucht 

22-7-2021 wegdam kortsluiting stopcontact brand schuur 0G De brandweer van Hengevelde is donderdag 22 juli gealarmeerd op de Gorsveldweg. De melding werd om 15:20 via het 

P2000 netwerk verzonden naar de lokale brandweer, die met spoed ter plaatse is gegaan. Op locatie bleek het allemaal 

reuze mee te vallen. Een doorgebrand stopcontact was de aanleiding van de alarmering. Gelukkig was er dan ook weinig 

schade en konden de hulpdiensten zonder veel te hoeven doen weer huiswaarts keren. De oorzaak bleek kortsluiting in een 

stopcontact in de jacuzziruimte te zijn. Hieronder een foto van de schade: 

25-7-2021 Utrecht onbekend zonnepaneel brand bouwmarkt 0G Een grote brand bij bouwmarkt Stiho op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht heeft de brandweer vanmiddag flink bezig 

gehouden. Een grote brand bij bouwmarkt Stiho op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht heeft de brandweer vanmiddag 

flink bezig gehouden.  Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de buurt van de zonnepanelen op het dak. 
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27-7-2021 Moddergat onbekend oplader brand woning 0G De brandweer van Anjum en Ternaard rukten dinsdag rond het middaguur uit voor een woningbrand aan de Seewei in 

Moddergat. Voor zover nu bekend bleek de brand te zijn ontstaan op een slaapkamer achter in het huis. Een oplader van de 

telefoon zou de boosdoener zijn. 

28-7-2021 Rotterdam kortsluiting onbekend brand zorgcentrum 0G Een begeleid wonen locatie aan de Hordijk in Rotterdam is woensdag rond 3:30 uur ontruimd nadat sprake was van flinke 

rookontwikkeling. Vier personen werden geëvacueerd. De brandweer schaalde op naar middelbrand. De evacuatie van de 

bewoners verliep voorspoedig. Zij werden opgevangen in een politiebus maar konden terug naar hun woning nadat de 

brandweer het pand geventileerd had. De hulpdiensten die ter plaatse kwamen verbaasden zich over de donkere straten 

onderweg naar de melding; in postcodegebied 3079 bleek sprake van een stroomstoring waardoor zo'n 1450 aansluitingen 

tijdelijk geen stroom hadden. Die storing is binnen een uur door Stedin verholpen. Dat de kortsluiting en stroomstoring met 

elkaar te maken hadden, lijkt onwaarschijnlijk. 
 

28-7-2021 Alkmaar onbekend droger brand woning 0G Bij een kleine woningbrand op de Kogendijk in Alkmaar is in de nacht van dinsdag op woensdag een hond overleden. 

Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De brand werd veroorzaakt door de droger en kon door de 

brandweer snel geblust worden. 

30-7-2021 Beuningen kortsluiting koelkast brand bakkerij 0G Vrijdagmiddag omstreeks 12.35 uur was brand ontstaan in een bakkerij aan de Thorbeckeplein in Beuningen. Meerdere 

brandweervoertuigen waren aanwezig. De brand ontstond door kortsluiting in de koeling van de bakkerij, zo bevestigde de 

brandweer na afloop. Brandweerlieden hebben de brand geblust en het pand geventileerd. In de bakkerij hebben meerdere 

producten schade opgelopen door de rook. Een groot aantal producten kon niet meer verkocht worden. 

30-7-2021 Aalten onbekend meterkast brand restaurant 0G De meterkast van een restaurant op de markt in het centrum van Aalten is beginnen te smeulen. Bouwvakkers die bezig 

waren met een verbouwing in het pand ontdekten het brandje. Het incident gebeurde omstreeks 09.00 uur in een restaurant 

op de markt in het centrum van Aalten. Door nog onbekende oorzaak was de meterkast van het restaurant beginnen te 

smeulen. Een oud-brandweerman die toevallig ter plekke was heeft het brandje gedoofd. De brandweer van Aalten kwam ter 

plaatse om de boel te controleren. Over de precieze schade aan het restaurant is niets bekend. Bij het brandje raakte 

niemand gewond. Het restaurant blijft vrijdag in ieder geval tot na de lunch dicht. 

1-8-2021 Drievliet onbekend droger brand zorgcentrum 1G In verzorgingshuis 't Ronde Sant aan de Hugo de Groothof heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. De brandweer 

schaalde bij aankomst direct op naar het sein middelbrand, maar wist de brand, die was ontstaan in een wasdroger, snel 

onder controle te krijgen. Wel moesten meerdere bewoners worden geëvacueerd. Ook werd een ambulance opgeroepen. 

Eén persoon raakte bij de brand gewond. De brandweer heeft alle woningen in het pand geventileerd.  

2-8-2021 Kudelstaart onbekend meterkast brand woning 1R Het ging hier om een brand in de meterkast. De woning raakte beschadigd door de brand en de naastgelegen woningen 

liepen rookschade op. De bewoner had rook ingeademd en werd daarom overgebracht naar het ziekenhuis 

2-8-2021 Winschoten kortsluiting koelkast brand zorgcentrum 0G In het woon-zorgcomplex 't Vondelhuys in Winschoten is maandagochtend vroeg waarschijnlijk door kortsluiting brand 

ontstaan in een koelkast. Bij de brand raakte niemand gewond. 

3-8-2021 Uitgeest onbekend droger brand restaurant 1R Bij restaurant Het Havenrijk aan de Lagendijk is dinsdagmiddag 3 augustus brand uitgebroken in een droger. Medewerkers 

merkten de brand op en alarmeerden de brandweer, die de brand binnen heeft geblust en vervolgens naar buiten heeft 

gebracht. Eenmaal buiten is de droger nageblust. Maar liefst drie wagens van de brandweer kwamen ter plaatse. Ook werd 

het dak gecontroleerd. Eén medewerker heeft behoorlijk wat rook geïnhaleerd. Daarvoor is een ambulance ter plaatse 

gekomen. De medewerker is in de ambulance gecheckt, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.  
 

3-8-2021 Kelpen-Oler onbekend meterkast brand bedrijfspand 0G Bij een bedrijf aan de ellerweg in Kelpen-Oler is brand ontstaan in de meterkast, de brandweer had de brand snel onder 

controle. Over de omvang van de schade is niets bekend, er zijn geen gewonden gevallen.  

4-8-2021 Rijssen onbekend magnetron brand zorgcentrum 0G Bij een appartementencomplex aan de Laan Oud Indiëgangers in Rijssen is woensdagmiddag een brand uitgebroken. Het 

pand is ontruimd en de bewoners zijn geëvacueerd. Het gaat om een keukenbrand. De oorzaak is volgens de brandweer een 

magnetron. 

5-8-2021 hoofddorp onbekend zonnepaneel brand woning 0G In de wijk Tudorpark is zondagochtend een brand uitgebroken aan de Laan van York, aan het begin van de wijk. Meerdere 

woningen zijn betrokken. De brand ontstond door zonnepanelen op het dak. 
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6-8-2021 Roden onbekend verlichting rook winkel 0G Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe ging het om een smeulende houder van een tl-buis. Toen de 

hulpdiensten gearriveerd waren, was het brandje al verholpen. Het winkelpand werd tijdelijk ontruimd. 

6-8-2021 Ulft kortsluiting diepvries brand schuur 0G Een kortsluiting in een stekkerblok heeft ervoor gezorgd dat een diepvries in een schuurtje in Ulft is beginnen te branden. Bij 

de brand raakte niemand gewond. 

7-8-2021 Zeewolde onbekend meterkast brand woning 0G De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak, een voorbijganger alarmeerde de brandweer. Die wist de brand in de 

meterkast snel te blussen. Daarna moest de brandweer nog blijven omdat de gasleiding van het huis was gesmolten. Liander 

heeft het gas van buitenaf afgesloten om zo weer een veilige situatie te creëren. 

8-8-2021 Zwolle kortsluiting stopcontact brand woning 0G De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting of overbelasting. Volgens de officier van dienst van de brandweer was er 

een duidelijk brandspoor te zien bij een stopcontact. “Waarschijnlijk is de brand al meer dan drie uur geleden ontstaan en 

vervolgens gestikt. Toen onze blusploeg naar binnen ging kwam er weer zuurstof en laaide het vuur weer op,” aldus de 

brandweer chef. Ook zou het in de woonkamer erg heet zijn geweest volgens de brandweerlieden. 

9-8-2021 Lisse onbekend meterkast brand woning 0G Het betrof een brand in de meterkast. Meerdere brandweervoertuigen waren aanwezig. Brandweerlieden hebben de brand 

geblust. 

9-8-2021 Bedum onbekend oplader brand woning 1G maandagavond heeft er korte tijd brand gewoed in een woning aan de arend in bedum. Een oplader van een elektrisch 

apparaat was gaan smeulen en zorgde voor rookontwikkeling. De bewoners ontdekten de brand tijdig, waardoor erger is 

voorkomen. De bewoner heeft bij de brand enige rook ingeademd. De man kon ter plekke aan zijn verwondingen worden 

behandeld en hoefde niet meer naar het ziekenhuis.  

10-8-2021 Barendrecht onbekend droger brand appartementencomplex 1R In een appartementencomplex was brand ontstaan in een wasdroger. De brandweer werd opgeroepen nadat de brand al uit 

was, maar kwam (zonder spoed) ter plaatse om de situatie te komen controleren. Een ambulance werd niet veel later met 

spoed gealarmeerd. Eén of meer personen hadden bij de brand rook ingeademd en zijn ter plaatse gecontroleerd door de 

medewerker van de ambulance. 

10-8-2021 Rotterdam kortsluiting meterkast brand bedrijfspand 0G Dinsdagmiddag rond 15.10 uur is in een bedrijfspand aan de Delftweg in Rotterdam kortsluiting ontstaan in de meterkast, 

waarna brand ontstond. Meerdere eenheden van de brandweer zijn ingezet, waaronder de Adviseur Gevaarlijke Stoffen en 

Calamiteitencoördinator. Even later werd het sein 'brand meester' gegeven door de brandweer. 

11-8-2021 Zwolle onbekend meterkast brand flat 2R  in een flat aan het Straussplein is dinsdag brand uitgebroken in een meterkast. Het brandje op de vierde verdieping 

veroorzaakte veel rook. Twee mensen, waaronder een kind, ademden te veel rook in. Ze zijn per ambulance naar het Isala 

ziekenhuis gebracht, 

11-8-2021 Winsum onbekend droger brand hotel 0G Bij recreatiebedrijf Marenland in Winsum heeft woensdag rond het middaguur een brand gewoed. De brand was ontstaan in 

een wasdroger. Nadat deze naar buiten was gebracht, was het grootste gevaar geweken en had de brandweer de brand snel 

onder controle. Wel is sprake van rookschade. De brand woedde in het hotel van het recreatiebedrijf. Reden voor de 

brandweer op te schalen en met twee brandweerwagens en een hoogwerker uit te rukken. De hotelkamers werden ontruimd. 

11-8-2021 Terneuzen onbekend droger brand woning 0G De brand ontstond rond 14.00 uur in een woning aan de Beatrixstraat. Door nog onbekende oorzaak vatte hier de droger 

vlam. De bewoonster kon door een bluspoging erger voorkomen. De brandweer is ter plaatse geweest en heeft het apparaat 

buitengezet en verder geblust. Hierna is de woning voor de zekerheid geventileerd. 

11-8-2021 Bodegraven onbekend droger brand woning 0G Een woning aan de Kievitslaan in Bodegraven heeft zware schade opgelopen door een forse brand op zolder. Er ontstond 

vermoedelijk brand in de wasdroger en al snel vulde de zolder zich met rook. Twee omliggende woningen werden ontruimd. 

De brandweer schaalde op naar middelbrand maar wist het vuur snel te blussen. De nablus werkzaamheden hebben nog 

een geruime tijd in beslag genomen. De bewoners van de andere woningen mochten weer naar huis. 

12-8-2021 Tholen onbekend meterkast brand woning 0G In een woning in Tholen is woensdagavond brand ontstaan in de meterkast. De brandweer schaalde op naar een 

middelbrand. Het vuur werd rond 21.00 uur ontdekt in de meterkast van de woning aan de Jan van Bloisstraat. De brandweer 

rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker omdat de woning ook al vol met rook stond. Volgens de 

Veiligheidsregio was er niemand meer in het pand aanwezig. De bewoners van de naastgelegen woning moesten even hun 

huis uit. 
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12-8-2021 Zeist onbekend elektriciteitskast brand woning 0G De brand brak rond 14.30 uur vanmiddag uit in een woning aan de Dwarsweg in Zeist. Op het dak van de woning liggen 

zonnepanelen. Liselotte Mackloet, woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht, bevestigt in een reactie dat het om een 

elektriciteitsbrand gaat. ,,Het is verder niet bekend of de zonnepanelen de oorzaak zijn geweest.”  De brand ontstond in een 

elektriciteitskast De brandweer in Zeist en Bunnik werd gealarmeerd en was snel ter plaatse om de brand te blussen. De 

woning liep flinke rookschade op.  

12-8-2021 Noordwijk  oververhitting frituurpan brand strandpaviljoen 0G Rond middernacht werd een brand gemeld in de keuken van een strandpaviljoen aan de Zeereep. De brand is waarschijnlijk 

ontstaan door een oververhitte frituurpan. Nadat de brandweer enkele sloopwerkzaamheden had verricht kon de brand snel 

worden geblust. Na de brand werd het strandpaviljoen geventileerd. 

13-8-2021 Breda onbekend badkamer elektrisering woning 1G In een woning aan de Ciimburgalaan in Breda is vrijdagochtend een persoon gewond geraakt nadat hij werd 

geëlektrocuteerd. Het zou gaan om een 13-jarige tiener, die zijn bewustzijn verloor nadat hij in de badkamer stroom had 

gekregen.  Over de aard van zijn verwondingen is nog niets bekend. “Hij is met hartslag en ademhaling afgevoerd naar het 

ziekenhuis, maar het is nog even wachten hoe het afloopt.” Hoe en waardoor je jongen is geëlektrocuteerd is niet duidelijk. 

Twee bussen van netbeheerder Enexis kwamen ook ter plekke.  

14-8-2021 Delft onbekend zonnepaneel brand woning 0G Bij aankomst van de brandweer bleek de brand te woedde bij een groot aantal zonnepanelen. De brandweer is direct 

begonnen met het blussen van de brand.  Uit de woning is door de brandweer ook een hond gehaald, deze is elders 

ondergebracht. De schade aan de woning is fors, de brandweer is momenteel nog druk bezig met nablussen. Ook aan de 

achterkant van de woning kwamen korte tijd vlammen tussen de zonnepanelen door, de brandweer heeft daar de 

hoogwerker opgesteld en daadwerkelijk ingezet. 

14-8-2021 Rotterdam onbekend afzuiginstallatie brand museum  0G In het hagelnieuwe Leuvepaviljoen bij het Maritiem Museum in Rotterdam heeft zaterdagmiddag een brand gewoed.De 

brand ontstond in een afzuiginstallatie in de werkplaats van de smid, een van de twee werkplaatsen. Het personeel belde 

meteen het alarmnummer 112, maar dat kon niet voorkomen dat het paviljoen schade opliep. Door de brand, waarbij 

niemand gewond raakte, zal tijdens de excursies door het paviljoen de werkplaats van de smid voorlopig worden 

overgeslagen. 

16-8-2021 Wageningen kortsluiting elektriciteitskast brand flat 0G Maandagavond 16 augustus rond 21.50 uur was brand ontstaan in een aan de Van Het Hoffstraat in Wageningen. Het bleek 

te gaan om een brand in de elektriciteitskast van een flatgebouw die waarschijnlijk is ontstaan nadat er kortsluiting door 

lekkage in een woning. Een oplettende bewoner heeft de brandweer ingeschakeld. Er was rookontwikkeling in de kelder, 

maar verder is de schade beperkt gebleven. De brandweer heeft het gebouw geventileerd. 

16-8-2021 Wageningen kortsluiting elektriciteitskast brand flat 0G Het bleek te gaan om een brand in de elektriciteitskast van een flatgebouw die waarschijnlijk is ontstaan nadat er kortsluiting 

door lekkage in een woning. Een oplettende bewoner heeft de brandweer ingeschakeld. Er was rookontwikkeling in de 

kelder, maar verder is de schade beperkt gebleven. De brandweer heeft het gebouw geventileerd. 

20-8-2021 Haren kortsluiting kabels brand clubhuis 0G Vrijdag rond 14.30 uur rukten de brandweerkorpsen Haren en Eelde uit naar het clubhuis van zeilvereniging VWDTP aan de 

Meerweg in Haren. Bij aankomst was er niet veel meer aan de hand, maar er had wél een buitenbrandje gewoed tegen een 

deur. De oorzaak van de brand was kortsluiting in de bekabeling in een schuur. Het vuur is door omstanders gedoofd en de 

brandweer kon volstaan met een nacontrole. 

21-8-2021 Utrecht onbekend meterkast brand woning 1R Eén persoon per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook had ingeademd. De anderen kregen ter plekke 

zuurstof. Omdat de brand waarschijnlijk in de meterkast ontstond, is Stedin aanwezig om de elektriciteit te repareren. Of alle 

bewoners vandaag kunnen terugkeren is niet bekend. 

23-8-2021 Amstelveen kortsluiting meterkast brand woning 1R De brandweer wist de vlammen snel te doven. Een chihuahua was tijdens de brand onder de tafel in de woonkamer 

gekropen, maar kon uit de woning gehaald worden, zo laat de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland weten. "De hond is 

overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance en het gaat goed met hem", aldus de veiligheidsregio. Eén 

persoon ademde bij de brand rook in, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er raakte verder ook niemand gewond. De 

woning heeft flinke rookschade en is onbewoonbaar verklaard. de brand is ontstaan door kortsluiting in de meterkast. 
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23-8-2021 Meppel onbekend fietsaccu  brand schuur 0G De brandweer heeft vanavond in Meppel een brandje in een schuur geblust. Waarschijnlijk zijn elektrische fietsen in brand 

gevlogen, de brandweer kon voorkomen het vuur zich verder verspreidde. De fietsen stonden in een schuur aan De Kampen 

in Meppel. De bewoners waren volgens omstanders op het moment van de brand niet thuis. De schuur raakte door de brand 

beschadigd, de aangrenzende woning liep rookschade op. 

24-8-2021 Poortugaal kortsluiting strijkbout brand woning 0G In een woning aan de Sneeuwbal kreeg een strijkbout last van kortsluiting. Hierbij ontstonden vlammen, wat ontaardde in 

een kleine brand. Deze was snel onder controle door de brandweer. 

24-8-2021 Drachten onbekend droger brand textielreiniger 0G Het pand van Cristal Cleaning aan het Moleneind NZ in Drachten stond vol met rook. De brandlucht was opgemerkt door 

bewoners die ernaast woonden. De brand was vlot onder controle. Er bleek brand te zijn ontstaan in een wasdroger in het 

pand. Deze veroorzaakte de enorme rookontwikkeling. 

24-8-2021 delft onbekend zonnepaneel brand woning 0G Nog geen anderhalve maand geleden vlogen de zonnepanelen op het dak van een nieuwbouwwoning aan de Wissingstraat 

in Delft in de fik en nu is het weer raak. Vrijdagmiddag is er opnieuw brand ontstaan op het dak van de woning. De oorzaak 

zou, volgens een woordvoerder van de brandweer, inderdaad weer bij het installatiesysteem van de zonnepanelen liggen. 

25-8-2021 Amersfoort onbekend frituurpan brand appartementencomplex 0G Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een frituurpan wat in brand stond. Door de brand kwam 

rookontwikkeling vrij. Niemand is door de brand gewond geraakt. Hoe de brand exact heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. 

De brandweer heeft na afloop het appartement geventileerd. 

26-8-2021 Delft onbekend meterkast brand studentencomplex 0G Donderdagavond rond 18.45 uur was brand ontstaan in een studentencomplex aan de Clara van Sparwoudestraat in Delft. 

Het betrof een brand in een meterkast. De brand werd opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Meerdere 

brandweereenheden waren aanwezig. Door de brand was een forse rookontwikkeling ontstaan. Brandweerlieden hebben de 

brand geblust. De brand heeft voor veel rookschade gezorgd. 

26-8-2021 Marknesse onbekend accu brand woning 0G Het vuur woedde in de keuken van de woning. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak. Twee van hen lagen boven 

nog in bed. Iedereen wist op tijd het huis te verlaten, waarna men de hulpdiensten belde. Niemand raakte gewond. Volgens 

de brandweer is de brand ontstaan in de acculader van een elektrische scooter. De accu lag in de keuken aan de oplader. 

De brandweer onderzoekt nog hoe de brand precies kon ontstaan. De accu is in een bak water gelegd om te kunnen 

afkoelen. De brandweer kon na ongeveer twee uur terug naar de kazerne. 

26-8-2021 Marknesse onbekend oplader brand woning 0G Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de acculader van een elektrische scooter. De accu lag in de keuken aan de 

oplader. De brandweer onderzoekt nog hoe de brand precies kon ontstaan. De accu is in een bak water gelegd om te 

kunnen afkoelen. De brandweer kon na ongeveer twee uur terug naar de kazerne. 

27-8-2021 Maassluis kortsluiting meterkast brand woning 0G De schade in het huis is aanzienlijk. Stichting Salvage kwam ter plaatse en gaat kijken of de woning nog bewoonbaar is. De 

brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de meterkast.  

27-8-2021 Rotterdam kortsluiting medisch apparaat rook ziekenhuis 0G in het Erasmus MC is vrijdagochtend kortsluiting geweest in een medisch apparaat op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Daarbij ontstond veel rook. Een deel van de afdeling is ontruimd. Niemand raakte gewond. 

27-8-2021 Staphorst onbekend afzuiginstallatie brand bedrijfspand 0G Brand in afzuiginstallatie bij bedrijf in Staphorst. 

29-8-2021 Wierden onbekend meterkast brand woning 0G Rond half zeven ontstond de brand in de meterkast van de woning. Daarbij kwam veel rook vrij. Ook de naastgelegen woning 

moest daarom ontruimd worden. De woning waar de brand woedde is voorlopig niet bewoonbaar als gevolg van de ontstane 

schade. Voor de bewoners wordt een oplossing gezocht. Er raakte niemand gewond. 

30-8-2021 Groningen onbekend wasmachine brand woning 0G In een woning aan de Oliemulderstraat ontstond maandagmiddag een kleine brand in een wasmachine. Deze brand zorgde 

voor flinke rookontwikkeling in de woning, met behoorlijke schade als gevolg. Eenmaal ter plaatse bleek dat de bewoners niet 

meer in de woning aanwezig waren. De brandweer zette het stuk witgoed buiten en ventileerde de ruimtes. In de woning 

ontstond flink wat schade door de rookontwikkeling. 

30-8-2021 Barneveld onbekend wasmachine brand woning 0G De brandweer in Barneveld kwam maandagochtend in actie vanwege een wasmachinebrand aan de Graaf van Lyndenlaan 

in Barneveld. Een bewoonster belde de brandweer, nadat er rook uit de machine kwam. Ze had voor de zekerheid de stekker 

al uit het stopcontact getrokken.  
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31-8-2021 Drachten onbekend droger brand woning 0G In een wasmachine/wasdroger die achter in het washok stond, brak door nog onbekende oorzaak brand uit. Door het snelle 

optreden van de brandweer kon uitbreiding worden voorkomen. De brandweer heeft de wasmachine/wasdroger naar buiten 

gebracht en geblust. Wel liep het washok rookschade op. Het washok is geventileerd door de brandweer. 

31-8-2021 Utrecht onbekend droger brand woning aantal R Aan de Koningin Wilhelminalaan in Utrecht is dinsdagmiddag een woningbrand uitgebroken. Om 15.35 uur maakte de 

Veiligheidsregio Utrecht bekend dat de brand onder controle is. De brand is ontstaan in een wasdroger. Een aantal bewoners 

heeft bij de brand rook ingeademd. Zij worden gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Voor de zekerheid verricht de 

brandweer nog CO-metingen waarna de brandweerlieden teruggaan naar de kazerne.  

31-8-2021 Groenlo onbekend droger brand schuur 0G In een schuurtje bij een woning aan de Irenestraat in Groenlo is dinsdagmiddag, rond 15.45 uur, brand ontstaan door de 

droger. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Deze werd opgemerkt door de buurvrouw die snel 112 

belde en de naast wonende buurman waarschuwde. De brandweer, die snel ter plaatse was, heeft de brand geblust en 

enkele dieren uit de woning gehaald. Niemand raakte gewond. De brand heeft wel veel schade gemaakt in het schuurtje. 

4-9-2021 Tiel onbekend meterkast brand woning 0G Zaterdagmorgen heeft er brand gewoed in een meterkast van een woning aan het Sterrebos in Tiel. In een huis met kamers 

die worden verhuurd was omstreeks 09.20 uur brand uitgebroken in de meterkast. Hier ging eerst een harde knal aan vooraf. 

De appartementen werden snel ontruimd, de bewoners hebben de brand zelf geblust. De brandweer heeft nacontrole 

gedaan en Liander is ter plaatse gekomen om de situatie in de meterkast te bekijken. 

5-9-2021 Oisterwijk onbekend droger brand restaurant 0G Een droger is zondagavond rond 22.15 uur in brand gevlogen bij een Italiaans restaurant aan de Scheepersdijk in Oisterwijk.  

Medewerkers zagen rook uit de opslagruimte komen. Er bleek een droger in brand te staan. De medewerkers hebben de 

was eruit gehaald en zijn begonnen met blussen. De brandweer heeft de droger buiten gezet en de ruimte binnen 

geventileerd. Er kwam veel rook vrij bij de brand die het restaurant in trok.  

8-9-2021 Heiloo onbekend droger brand woning 0G Er heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed bij een woning aan de Pastoor van Muijenweg in Heiloo. De 

brandweer heeft de brand geblust. De hele woning stond vol met rook. Of de bewoners diezelfde nacht weer terug naar 

binnen mochten, is niet bekend. De brand werd veroorzaakt door een wasdroger die aanstond. 

8-9-2021 Veendam onbekend meterkast brand loods 0G De Brandweer van Nieuwe & Oude Pekela werden vanavond om half zes opgeroepen voor een agrarische brand in een 

schuur/loods aan de Kibbelgaarn in Veendam. Hier bleek door nog onbekende oorzaak brand te zijn uitgebroken in een 

meterkast, de brandweer voerde bij aankomst een binnen aanval uit. De brand bleek uiteindelijk klein te zijn, en snel onder 

controle te zijn. 

9-9-2021 Made kortsluiting dimmer brand sporthal 0G Een dimmer had vlam gevat waardoor en rookontwikkeling ontstond. De sportal werd daardoor ontruimd. De beheerder van 

de sporthal heeft de brand geblust met een poederblusser. De brandweer heeft daarna het pand gecontroleerd en 

geventileerd. Er raakte niemand gewond. 

10-9-2021 Rijnsburg onbekend droger brand woning 0G Op de Kleipettenlaan in Rijnsburg is vrijdag aan het begin van de middag brand ontstaan op de tweede verdieping van een 

woning aldaar. Volgens een getuige is brand ontstaan in een wasdroger. De brandweer van Rijnsburg, Valkenburg en 

Katwijk rukte met spoed uit. De Valkenburgse brandweer was als eerste ter plaatse en heeft een binnen aanval gedaan. De 

brandweer kon niet voorkomen dat bij de brand veel rook vrijkwam en de kamer zwaar beschadigd raakte. 

10-9-2021 Heemskerk kortsluiting kastje van 

zonnepanelen  

brand schuur 0G Aan de Elise van Calcarstraat in Heemkserk is vrijdag aan het eind van de middag brand ontstaan in een schuur. 

Vermoedelijk is kortsluiting in een kastje van de zonnepanelen ontstaan. De bewoner heeft de brand onder controle proberen 

te houden door zelf met zijn tuinslang te gaan blussen. In de schuur stond ook een kast met lithiumbatterijen, sommigen 

daarvan zijn ontploft. De brandweer heeft de overige batterijen kunnen afkoelen. De brand was daarna snel onder controle. 

Een aangrenzende schuur heeft rook- en waterschade opgelopen. De brand is niet overgeslagen. Er is niemand gewond 

geraakt. 

11-9-2021 Veenendaal onbekend droger brand woning 0G Zaterdagmiddag rukte de brandweer aan voor een brand aan Warendorp in Veenendaal, veroorzaakt door een droger. De 

bewoner had een eerste blussing gedaan waarna de brandweer een na verkenning deed. De brandweer heeft de wasdroger 

in de achtertuin gezet. De woning werd geventileerd en een CO-meting werd uitgevoerd. 
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12-9-2021 Nunspeet onbekend koelkast brand restaurant 0G De brand afgelopen nacht heeft in een restaurant aan de Dorpsstraat in Nunspeet heeft een diepe indruk gemaakt. De brand 

brak uit bij één van de koelcellen. Op haar Facebookpagina laat het restaurant weten compleet in shock te zijn en vragen ze 

vooral rust om dit alles door te komen. Hoe weten ze nog niet. “Maar wij zijn PRIMA en wij pakken door”, zegt het restaurant. 

13-9-2021 Finsterwolde onbekend droger brand schuur 1R De brandweer van Finsterwolde werd maandag aan het begin van de avond opgeroepen voor een brand in een schuur aan 

de E.E. Napweg in Finsterwolde. Er bleek brand te zijn ontstaan in een wasdroger. Door snelle ingrijpen werd erger 

voorkomen. De brandweer heeft de droger naar buiten gebracht. De bewoonster is door het ambulancepersoneel nagekeken 

op rookinhalatie. Of ze is overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend. 

15-9-2021 Soest  kortsluiting meterkast rook  woning 0G De bewoners hadden alarm geslagen toen ze rook uit de meterkast zagen komen en een schroeilucht roken. Voor de 

brandweer was er weinig te doen. De bewoners kregen het advies om voor controle en reparatie een elektricien in te 

schakelen. Bij aankomst van de brandweer bleek te te gaan om kortsluiting in de meterkast.  

18-9-2021 Haaren vermoedelijk 

kortsluiting 

verdeeldoos brand tennisvereniging 0G Terrasoverkapping plotseling in brand bij tennisvereniging in Haaren. Daar genoten zo'n veertig mensen van een drankje op 

het terras. Op het moment dat plotseling vonken en vlammen uit de overkapping van het terras kwamen, staken zij de 

handen uit de mouwen. Ze blusten het brandje, waarna de uitgerukte brandweer de zaak overnam. Zij denkt dat er mogelijk 

kortsluiting in de verdeeldoos van de overkapping is ontstaan. 

18-9-2021 Grootebroek onbekend droger brand woning 1R Zaterdagochtend rond 08.20 uur is brand ontstaan in een woning aan de Zesstedenweg in Grootebroek. Een wasdroger in 

de woning was hier in brand gevlogen. Politie, brandweer en ambulancedienst kwamen ter plaatse. De bewoner kon het 

ergste zelf blussen. De brandweer van Stede-Broec nam het al snel over. De ambulancedienst heeft de bewoner ter plaatse 

behandeld die wat rook had ingeademd. 

18-9-2021 Dokkum oververhitting fietsaccu  smeulen woning 0G Zaterdagmiddag is de accu van een elektrische fiets oververhit geraakt aan de Reidmosk. Bij aankomst van de 

brandweerlieden bleek er een fietsaccu oververhit geraakt te zijn. Doordat de accu begon te roken en een vreemde geur 

afgaf werd de accu opgemerkt door de bewoonster. Tijdens het wachten op de brandweer heeft de bewoonster zelf de accu 

geblust. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en de accu in een emmer water gezet zodat deze kon afkoelen. De 

accu’s van elektrische fietsen veroorzaken vaker kortsluiting. 

19-9-2021 Kropswolde kortsluiting verlichting brand woning 0G De bewoners van een woonhuis zagen rook uit een ‘centraaldoos’ in het plafond komen en alarmeerden de brandweer meldt 

de persvoorlichter van de brandweer aan 112Groningen. De brandweer kwam met twee tankautospuiten en een waterwagen 

ter plaatse bij de woningbrand. Door een nog onbekende oorzaak was er vermoedelijk kortsluiting ontstaan bij de bedrading 

van een plafondlamp. 

25-9-2021 Zeewolde kortsluiting meterkast brand woning 0G Als gevolg van kortsluiting in de meterkast was er brand ontstaan. Aanvankelijk leek dit mee te vallen maar korte tijd later 

ontstond er toch een brand waardoor de brandweer moest ingrijpen door deze met schuim te blussen. Er deden zich geen 

persoonlijke ongelukken voor. 

25-9-2021 Capelle aan den 

IJssel 

kortsluiting oven brand woning 2R  Een brand in een oven heeft zaterdagmiddag voor veel schade gezorgd in een woning aan de Librije in Capelle aan den 

IJssel. De brand die vermoedelijk is ontstaan door kortsluiting zette vrij snel de gehele oven in de brand. Daarbij kwam veel 

rook vrij wat werd ingeademd door de bewoners. De brandweer kwam met twee tankautospuiten en een hoogwerker ter 

plaatse, omdat beide voertuigen waren ingezet werd er opgeschaald naar middelbrand. Een ambulance kwam ter plaatse om 

twee personen na te kijken op rookinhalatie. De brandweer heeft ondertussen de woning en de galerij geventileerd. 

26-9-2021 Amersfoort onbekend droger brand woning 1R Een wasdroger is in een woning in brand gevlogen. De brandweer heeft de wasdroger uit de woning gehaald. De brandweer 

heeft de woning geventileerd en heeft nog een nacontrole verricht. Een bewoonster is gecontroleerd door het 

ambulancepersoneel wegens rookinhalatie maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 

27-9-2021 Soest  kortsluiting onbekend brand schuur 0G Kortsluiting was maandagmiddag de oorzaak van een binnenbrand in de houten schuur achter een woning aan de 

Koninginnelaan. De brandweer kon door de inzet van één straal de schade beperken.  

29-9-2021 Almere Stad onbekend droger brand woning 0G De brandweer kwam met drie brandweervoertuigen naar de woning om de brand te blussen. In de woning was een 

wasdroger gaan branden. De brandweer wist de brand te doven en heeft de wasdroger op straat gegooid. De woning stond 

behoorlijk vol rook daarom hebben de brandweermannen de woning geventileerd. 
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29-9-2021 Amstelveen onbekend magnetron brand appartementencomplex meerdere 

R 

Door een magnetron die vlamvatte is een appartementengebouw aan Landtong in de wijk Groenelaan afgelopen nacht korte 

tijd ontruimd geweest. De brand brak rond kwart over één vannacht uit. Terwijl de gealarmeerde brandweer de (kleine) brand 

bluste, moesten circa 20 bewoners hun woonunits uit veiligheidsoverweging verlaten.  Meerdere bewoners hadden door de 

brand rook ingeademd en moesten door het toegesnelde ambulancepersoneel worden nagekeken. Uiteindelijk hoefde 

niemand mee naar het ziekenhuis. Na ongeveer een half uur was de kust weer veilig en konden de bewoners weer terug 

naar hun woningen. Het appartementencomplex biedt onderdak aan mensen die langdurig zorg nodig hebben en daar onder 

begeleiding wonen. 

3-10-2021 Haaren vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur 0G Aan de kruisboogstraat in Haaren is zondagavond brand uitgebroken in een schuurtje. In het schuurtje zaten twee vogels, 

eentje heeft het niet overleefd. De brandweer wist het vuur al snel te doven. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak van de 

brand.  

4-10-2021 Vlaardingen onbekend omvormer 

(zonnepanelen) 

brand tuinhuisje 0G Bij een tuinhuisjes complex aan de Broekpolderweg is maandagmiddag brand uitgebroken. De brandweer moest via een 

sloot het terrein op om de brand te bestrijden. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de omvormer van de zonnepanelen en 

de elektriciteitskast van het tuinhuisje. De brandweer had het vuur snel onder controle. Team Brandonderzoek (TOB) van de 

brandweer is ter plaatse gevraagd om onderzoek te doen naar de brand. 

6-10-2021 Leeuwarden onbekend onbekend elektrisering kledingwinkel 1G Een persoon is woensdagmiddag gewond geraakt in een kledingwinkel aan de Nieuwestad. De hulpdiensten kregen rond 

één uur een melding van een mogelijke elektrocutie. Politie, ambulance en de brandweer gingen met spoed ter plaatse. De 

gewonde persoon is door ambulancepersoneel behandeld en overgebracht naar het MCL 

7-10-2021 Nootdorp onbekend meterkast brand zonnestudio 0G Vanochtend is er brand ontstaan in de meterkast van een zonnestudio aan de Dorpsstraat in Nootdorp. De brand werd 

gemeld door een van de medewerkers. Inmiddels is de brand geblust en controleert en ventileert de brandweer het gebouw 

en de aangrenzende ruimten. Naast de zonnestudio zijn 2 andere bedrijfsruimten tijdelijk ontruimd. Er zijn geen gewonden. 

8-10-2021 Driehuis kortsluiting plafond  brand woning 0G In villa Kriemhilda aan de Kriemhildestraat in Driehuis is donderdagavond brand uitgebroken. In een van de kamers was 

rookontwikkeling ontstaan na een kortsluiting. De was brand ontstaan in een plafond met daarboven een balkon. 

8-10-2021 Dordrecht kortsluiting droger brand woning 0G Kortsluiting in een wasdroger zorgde voor de brand op zolder in de woning aan de Meidoornlaan. Op die verdieping vloog 

een droger in brand, zo vertelt woordvoerder Loeki den Besten namens de brandweer Zuid-Holland Zuid. De bewoners 

bleven ongedeerd. Omdat het vuur het dak had bereikt, besloten we om snel op te schalen naar middelbrand. Met extra inzet 

wilden we de naastgelegen woningen beschermen 

9-10-2021 Beerta onbekend meterkast brand zorgcentrum 0G bij een zorginstelling voor begeleid wonen aan de Rozenstraat in Beerta heeft vrijdag op zaterdagnacht brand gewoed. In het 

gebouw bleek in een meterkast brand te zijn ontstaan. De bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. Niemand raakte gewond.  

10-10-2021 ELI oververhitting frituurpan rook woning 0G De brandweer van Stramproy is zondag rond 19.50 uur gealarmeerd om een nacontrole uit te voeren in Ell. Bij een pand aan 

de Laagstraat was rookontwikkeling ontstaan door een  oververhitte frituurpan. 

11-10-2021 Drachten vermoedelijk 

kortsluiting 

vaatwasser brand woning 0G In de nacht van zondag op maandag heeft er een keukenbrand gewoed aan de Ietje Kooistrastraat in Drachten. Brandweer 

en politie kwamen met spoed ter plaatse bij de woning. Eenmaal ter plaatse gekomen bleek dat er forse rookontwikkeling uit 

de woning kwam. De brandweer heeft meteen een binnen aanval uitgevoerd om de brand te blussen. Al snel bleek dat de 

brand is ontstaan in de vaatwasser in de keuken. Het ambulancepersoneel heeft de bewoonster opgevangen, na controle 

bleek ze niet gewond te zijn geraakt. 

13-10-2021 Drachten onbekend meterkast brand woning 0G In een woning aan de wolkammersstreek in drachten heeft woensdag ochtend brand gewoed in een meterkast. Niemand 

raakte gewond.  

13-10-2021 Soest onbekend thermostaat brand woning 0G Een binnenbrand in de badkamer van een woning aan de Van Lenneplaan heeft woensdagmorgen aanzienlijke schade 

aangericht. De bewoonster rook een brandlucht in  de badkamer. In eerste instantie kon zij geen oorzaak ontdekken. Even 

later zag ze vlammen uit de thermostaat van de vloerverwarming komen. Zij waarschuwde direct de brandweer die met twee 

wagens uitrukte 

13-10-2021 Wormerveer onbekend fietsaccu  brand appartementencomplex 0G De brand brak gisteren rond 17.30 uur uit en is waarschijnlijk veroorzaakt door een opladende fietsaccu. Negen woningen 

werden door de brandweer ontruimd, maar de meeste bewoners konden weer naar huis nadat het vuur geblust was. Die klus 

was na ongeveer drie kwartier geklaard. Niemand raakte gewond. 
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17-10-2021 Nijverdal onbekend wasmachine brand woning 0G Aan de Julianastraat in Nijverdal heeft in de nacht van zaterdag op zondag een brand gewoed, nadat een wasmachine vlam 

vatte. Niemand raakte gewond.  

17-10-2021 Alkmaar kortsluiting onbekend brand woning 0G Zondagavond rond kwart over drie is op de Willem Kalfstraat in Alkmaar een kleine brand ontstaan in de flat. In een 

appartement was kortsluiting ontstaan. Niemand raakte gewond. Binnen een halfuur konden de hulpdiensten weer 

vertrekken om het over te dragen aan het schade afhandelingsbedrijf. 

18-10-2021 Sint-Oedenrode kortsluiting wasmachine rook woning 0G De brandweer rukte maandagmiddag rond een uur uit voor een brand in een huis aan de Griegstraat in Sint-Oedenrode. De 

politie zette de straat ook korte tijd af. Maar eenmaal daar bleek dat er geen sprake was van brand. Een wasmachine had 

kortsluiting veroorzaakt, waarna er veel rook vrijkwam. Een bewoner trok snel een stekker uit de machine en schakelde de 

brandweer in. 

18-10-2021 Sint-Oedenrode onbekend meterkast brand woning 0G  Zondagavond woedde en korte maar felle brand in de meterkast van een woning aan de Bernhardstraat in Sint-Oedenrode. 

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de meterkast. Zij moesten eerst de ruit van de voordeur vernielen 

voordat met blussen kon starten. De vlammen waren snel gedoofd maar de schade is aanzienlijk. De politie sloot de straat af 

en hield omstanders op afstand. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd, men gebruikte hiervoor een 

overdrukventilator. Ook verrichte men metingen in de aangrenzende woningen. Ook kan iemand van Salvage ter plaatse 

namens de verzekering. 
 

19-10-2021 Haren onbekend kookplaat brand woning 0G In een woning aan de Henricus Muntinglaan in Haren heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand 

gewond geraakt. De melding van een woningbrand kwam rond 19.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een 

tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De bewoner constateerde dat er brand was uitgebroken in de kookplaat in de 

keuken”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Hij heeft direct een blusactie ondernomen, en deze was 

succesvol. Toen wij ter plaatse kwamen was de brand nagenoeg onder controle. Wel hebben we een controle uitgevoerd om 

te kijken of de vuurhaard echter onder controle was. Ook hebben we de woning geventileerd. 
 

20-10-2021 Wijchen onbekend meterkast brand woning 0G  Aan de Meijdoornstraat in Wijchen heeft woensdagochtend in een woning een meterkast in brand gestaan. In het huis waren 

toen meerdere bouwvakkers bezig met het onderhoud van het huis. Uit het niets kwam uit de meterkast vlammen en veel 

rook. Een bouwvakker die op de begane grond bezig was heeft het snel opgemerkt en ervoor gezorgd dat iedereen het huis 

spoedig konden verlaten. Toen ze buiten waren hebben ze meteen 112 gebeld. De brandweer heeft het vuur snel kunnen 

blussen en heeft de woning geventileerd. De schade binnen is beperkt gebleven tot de meterkast. 
 

20-10-2021 Veenendaal kortsluiting verlichting schroeilucht hotel 0G Het Van der Valk hotel aan de Bastion in Veenendaal is vanochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een brandlucht. 

Een aantal gasten moest tijdelijk hun kamer verlaten, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. De brandlucht 

werd omstreeks 05.30 uur ontdekt. De gealarmeerde brandweer verrichtte onderzoek in het gebouw en ontdekte dat 

kortsluiting in de verlichting de oorzaak was van de brandlucht, meldt de woordvoerder. Bezoekers van het hotel konden 

daarna weer terugkeren naar hun kamer. 

22-10-2021 Eindhoven onbekend wasmachine brand restaurant 0G Beneden, in een ruimte achter Thais restaurant Chang Thai, is even ervoor brand uitgebroken. Het is dan kwart over drie in 

de nacht van donderdag op vrijdag. In de opslagruimte waar de brand uitbreekt, staat een wasmachine of droger en hangt 

een cv-ketel.  

23-10-2021 Bergschenhoek kortsluiting verlichting rook gebouw  0G De brandweer, waaronder ook de ladderwagen van de Frobenstraat, is met spoed ter plaatse gekomen, en meteen 

begonnen met een inspectie. Hieruit bleek dat er kortsluiting was geweest met een lichte geur- en rookontwikkeling. De geur 

was ook in de nabije omgeving te ruiken. 

25-10-2021 Winschoten onbekend magnetron brand woning 0G Volgens de woordvoerder van de brandweer heeft er een magnetron in de brand gestaan. Deze is inmiddels geblust en is 

door de brandweer buitengezet. Wel hangt er nog rook in het gebouw, de brandweer gaat het gebouw ventileren. Het 

personeel heeft meerdere bewoners in een algemene ruimte veilig bijeengebracht. Door het ambulancepersoneel is er een 

bewoonster nagekeken. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Nadat de brandweer het verpleegcentrum heeft 

geventileerd gaan de bewoners weer terug naar hun woning. 

26-10-2021 Oosterland kortsluiting verlichting schroeilucht kerk 0G De brandweer werd rond 22.40 uur gealarmeerd toen aanwezigen in de kerkraadskamer van de gereformeerde gemeente 

aan de Sint Joostdijk een brandlucht roken. Na een korte verkenning door de brandweer, werd er geconstateerd dat in een 

Tl-balk kortsluiting was ontstaan. Door de kortsluiting was er een brandlucht te ruiken in het gebouw van de gereformeerde 
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gemeente. Na een half uur was de brandweer klaar met de werkzaamheden en konden de eenheden weer terugkeren naar 

de kazerne. 

28-10-2021 Wormerveer onbekend droger brand woning 5R In een woning aan de Herman Gorterstraat in Wormerveer is rond middernacht brand ontstaan doordat een wasmachine in 

de brand vloog. Volgens een nieuwsfotograaf sloegen de vlammen uit de machine. In een mum van tijd stond de hele 

flatwoning vol rook. Al snel moest de brandweer extra assistentie vragen om de brand te kunnen blussen. De vijf bewoners 

van de getroffen woning werden snel naar buiten gehaald. Zij zijn allemaal, vier kinderen en een vrouw, met ambulances 

mee naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. 

28-10-2021 Purmerend onbekend meterkast brand school 0G Donderdagochtend is er een brand ontstaan in een stoppenkast op het Da Vinci College in Purmerend. Vanwege de harde 

knal en rookontwikkeling is het ontruimingsplan geactiveerd. Het BHV team heeft de leerlingen verzocht naar buiten te gaan.  

31-10-2021 Groningen onbekend droger Rook zorgcentrum 0G De Groninger brandweer moest zondagavond in actie komen voor een brandmelding in een woonzorgcentrum aan de 

Gabriëlstraat in Hoogkerk. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Dat meldt oogtv.nl. De melding van de brand kwam rond 

19.35 uur binnen. Omdat het om een gebouw gaat met een zorgfunctie werden direct twee tankautospuiten en een 

hoogwerker ter plaatse gestuurd. “Het betrof een droger die oververhit was geraakt”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse 

Mol. “Er is geen vuur gezien, maar door de oververhitting was er wel wat rookontwikkeling. Onze brandweerlieden hebben 

een controle uitgevoerd en hebben de ruimte geventileerd.” 

31-10-2021 Groningen oververhitting droger rook flat 0G Zondagavond is een wasdroger oververhit geraakt in de gabrielflat in Hoogkerk. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek 

een droger oververhit geraakt. Deze zorgde voor rookontwikkeling. Van brand was echter geen sprake. Er raakte niemand 

gewond.  

1-11-2021 Heemstede onbekend wasmachine brand woning 1R De hulpdiensten zijn maandagmiddag groots uitgerukt nadat er brand was ontstaan in een wasmachine in Heemstede. De 

brand aan de  Dr. J.R. Thorbeckelaan werd rond kwart voor een ontdekt waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. Bij 

aankomst van de brandweer stond de woning vol met rook. De brandweer heeft de wasmachine buiten gezet. De 

bewoonster van de woning is door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze veel rook had ingeademd.  

2-11-2021 Breda onbekend fietsaccu  explosie woning 0G Een woning is dinsdagochtend rond 10.45 uur volledig uitgebrand aan de Sparrenweg in Breda. De brand is ontstaan door 

een ontplofte fietsaccu die aan de lader hing 

3-11-2021 Schuytgraaf onbekend droger brand woning 0G De brand kon binnen afzienbare tijd geblust worden. Toch heeft het vuur dat op de zolderverdieping ontstond de nodige 

schade aangericht. Evenals het bluswater. Voor zover bekend waren er gelukkig geen gewonden en is de brand niet 

overgeslagen naar de naast gelegen woningen. In eerste instantie werd geen uitspraak gedaan naar de oorzaak van de 

brand. Via een bericht van de politie Arnhem-Zuid bleek later dat de droger de oorzaak van de brand was. 

4-11-2021 de lier vermoedelijk 

kortsluiting 

ventilatiesysteem brand woning 0G Donderdagmorgen omstreeks 0.05 uur was brand ontstaan in een woning aan de Anthurium in de Lier. De brandweer was 

met meerdere eenheden aanwezig. Het betrof een brand in een ventilatiesysteem. Vermoedelijk was de brand ontstaan door 

kortsluiting. 

5-11-2021 Leiden onbekend meterkast brand appartementencomplex 1R Een appartementencomplex aan de Julius Caesarlaan in Leiden is vrijdagavond vol rook komen te staan door een brand in 

een meterkast. Meerdere bewoners zijn naar het dakterras gevlucht, meldt de brandweer. Eén bewoner is door de 

brandweer met een ladder naar beneden gehaald. Andere bewoners zijn op het dakterras blijven wachten, waar ze volgens 

een brandweerwoordvoerder veilig stonden. De brandweer heeft het trappenhuis geventileerd. Een aantal bewoners is in een 

ambulance nagekeken op rookinhalatie. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht. 

5-11-2021 Breda onbekend meterkast brand appartementencomplex 0G In een huis aan de Bavelselaan in Breda heeft vrijdagavond een brandje gewoed in een meterkast. De brandweer was er 

snel bij en had de brand ook snel onder controle. Een persoon werd nagekeken in een ambulance, omdat hij rook had 

ingeademd. De schade was beperkt. 

7-11-2021 Den Haag kortsluiting verlichting brand woning 0G Even voor half 11 ’s avonds kwam er een melding binnen van een woningbrand, de brandweer rukte met spoed uit. Toen zij 

ter plaatse kwamen bleek het te gaan om een brandje in het plafond. De brand bleek te zijn ontstaan door kortsluiting in een 

lamp. Om de brand goed te kunnen blussen heeft de brandweer het plafond gesloopt, hierdoor konden zij goed bij de 

brandhaard komen. Alle bewoners konden de woning op tijd verlaten, er raakte niemand gewond. 
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11-11-2021 Bussum vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand woning 0G Rond 01.00 uur werd het vuur opgemerkt door een omwonende. De bewoners, waaronder een jong kind, merkten de 

vlammen ook snel op, waardoor zij de woning op tijd konden verlaten. Bij aankomst van de brandweer werden de smeulende 

resten nageblust. De woning heeft forse schade, waardoor het gezin elders de nacht moest doorbrengen. Vermoedelijk 

veroorzaakte een kortsluiting de brand. 

11-11-2021 Bakkeveen onbekend meterkast brand schuur 0G Het gaat in Bakkeveen om een brand in de meterkast in een inpandige garage in de boerderij. De brand in de garage is 

geblust brandweer is bezig om te controleren of de brand ook is doorgeslagen naar een bovengelegen etage. Er zijn bij de 

brand geen personen gewond geraakt. 

12-11-2021 Raalte kortsluiting onbekend rook woning 0G Kortsluiting zorgde er even voor 20.00 uur voor dat er vanavond een flinke rookontwikkeling ontstond op een zolder van een 

woning aan de Ceintuurbaan in Raalte. De brandweer voerde eerst een inspectie uit met een warmtecamera om uit te vinden 

of de zonnepanelen de boosdoener waren van de brand. Het duurde even voor de oorzaak van de brand was achterhaald 

omdat de zolder van de woning vol stond met spullen. De brandweer heeft de woning gelucht en kon geen hittebron meer 

vinden. 

13-11-2021 Sint-Oedenrode kortsluiting accu brand bijgebouw 0G  Aan de Anna Paulownastraat in Sint-Oedenrode heeft vrijdagnacht een brand gewoed. In een bijgebouw van een woning 

ontstond brand door kortsluiting in een accu waarmee een auto werd opgeladen. De bewoners werden rond 00.10 uur 

opgeschrikt door een luide knal. Al snel bleek dat er brand woedde in het aangrenzende bijgebouw van de woning. Bij de 

brand kwam veel rook vrij, die ook de woning in trok. 

13-11-2021 Hoogezand kortsluiting stopcontact brand woning 0G De brandweer van Hoogezand is zaterdagmiddag ingezet voor een melding van een woningbrand aan de Pallas in 

Hoogezand. In de woning was kortsluiting ontstaan in een stopcontact. De bewoners hadden de brand zelf geblust en 

stonden bij aankomst al buiten 

17-11-2021 Lelystad onbekend droger brand woning 0G De brandweer heeft woensdagmiddag rond half twee een brand in Lelystad geblust. De brand woedde in de badkamer van 

een woning aan de Lemmerstraat. De bewoners waren thuis en roken op een gegeven moment een sterke brandlucht. Ze 

kwamen er al snel achter dat de wasdroger in de badkamer in brand stond. Vervolgens zijn ze zo snel mogelijk naar buiten 

gegaan en alarmeerden de brandweer.  

17-11-2021 Almelo onbekend meterkast brand hotel 0G In Almelo is een hotel in een voormalige gevangenis dinsdagavond ontruimd vanwege een brand in de meterkast. De 26 

hotelgasten kunnen niet terug en worden komende nacht elders in de stad ondergebracht, laat de brandweer weten. Enkele 

naastgelegen woningen die eerder op de avond ontruimd werden, zijn wel weer vrijgegeven. De brand, die rond 20.45 uur 

uitbrak, was snel onder controle. De meterkast is uitgebrand en een door de vlammen ontstaan gaslek moest gedicht worden 

door netbeheerder Cogas, licht een brandweerwoordvoerder toe. 
 

17-11-2021 Rotterdam kortsluiting onbekend brand woning 0G  Woningbrand boven de Prins Juwelier op de West-Kruiskade bleek gelukkig niet zwaar te zijn er waren twee 

brandweerwagens en politie aanwezig. Het ging om kortsluiting, waardoor er brand is ontstaan. De schade valt mee en er 

vielen geen gewonden. De brandweermannen lieten nog even een aantal kinderen de brandweerwagen zien van binnen en 

iedereen had een glimlach op zijn gezicht! Woningbrand boven de Prins Juwelier op de West-Kruiskade bleek gelukkig niet 

zwaar te zijn er waren twee brandweerwagens en politie aanwezig. Het ging om kortsluiting, waardoor er brand is ontstaan. 

De schade valt mee en er vielen geen gewonden.  

23-11-2021 Uden kortsluiting magnetron schroeilucht hotel 0G Dinsdagmorgen rond 08.30 uur is de brandweer van Nistelrode gealarmeerd voor een brandgerucht bij het Fletcher hotel 

teugel aan de bedafseweg in Uden. Bij nader onderzoek dior de brandweerlieden bleek een magnetron kortsluiting te hebben 

gehad. Hierdoor was er een vreemde geur ontstaan in de ruimte. De ruimte hebben ze geventileerd. Zover bekend is 

iedereen ongedeerd gebleven. 

26-11-2021 Gieten kortsluiting wasmachine brand woning 0G Aan de Tellinghof in gieten brak aan het begin van de vrijdagmiddag brand uit in een appartementswoning. De brand in een 

wasmachine was snel onder controle. De brandweer heeft de wasmachine die vlam had gevat door kortsluiting naar buiten 

gebracht. 

27-11-2021 Alphen aan den Rijn kortsluiting verlichting rook bouwmarkt 0G De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt voor een brandmelding aan de Van Foreestlaan in Alphen aan den Rijn. Ter 

plaatse bleek er niet daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken, maar was er sprake van kortsluiting in het pand van bouwmarkt 

Karwei. De kortsluiting ontstond in een lampje in de winkel. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en kon hierna een 

veilige situatie vaststellen. 
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28-11-2021 Bennekom kortsluiting kookplaat brand woning 0G Zondagavond tegen 20.05 uur was brand ontstaan in een kookplaat van een woning aan de Van Hoffenlaan in Bennekom. 

Een elektrische kookplaat heeft vlam gevat. Dit gebeurde door kortsluiting in de kookplaat. De brandweer was snel aanwezig 

en heeft de kookplaat gedemonteerd zodat de brand geblust kon worden. Niemand raakte gewond bij de brand. 

29-11-2021 Ridderkerk onbekend meterkast brand woonboerderij 1R In een woonboerderij aan de Pruimendijk in Ridderkerk heeft afgelopen nacht een forse brand gewoed. De brand die 

ontstond in de meterkast sloeg door naar het dak. De brand greep snel om zich heen en al snel stond een groot gedeelte van 

het dak in de brand. Door de brand moest één persoon naar het ziekenhuis worden gebracht, deze heeft teveel rook 

ingeademd. In de woonboerderij zaten meerdere adressen, deze zijn door de brand onbewoonbaar verklaard. 

30-11-2021 Oosterbeek onbekend technische ruimte brand zorgcentrum 0G Bij zorgcentrum De Sonnenberg aan de Sonnenberglaan in Oosterbeek is dinsdagmorgen brand uitgebroken. Het vuur 

ontstond in de technische ruimte. Vanwege het vuur moesten dertig tot veertig bewoners tijdelijk hun appartement uit. 

1-12-2021 leiden oververhitting terrasverwarmer brand woning 0G  Een terrasverwarmer bij een woning aan de Houtlaan in Leiden is gisteravond in brand gevlogen. Rond 18.45 uur is de brand 

door de bewoners opgemerkt. De bewoners zijn direct zelf gaan blussen maar uiteindelijk heeft de gealarmeerde brandweer 

de brand bedwongen. 

2-12-2021 Rotterdam onbekend meterkast brand beautysalon 2R  In beautysalon The Empire op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft woensdagavond brand gewoed. Bewoners van het 

appartement boven de salon zijn door de brandweer gered. Ze kregen een vluchtmasker om hun huis, dat vol rook stond, te 

kunnen verlaten. Volgens de brandweer ontstond de brand in de meterkast van de beautysalon. Daarbij kwam veel rook vrij. 

De bewoners van de bovengelegen etage verschansten zich op een soort balkon aan de achterkant van hun appartement. 

Omdat de brandweer niet bij de achterkant van de huizenrij kon komen, kregen ze een vluchtmasker om door het rokende 

pand heen naar buiten te kunnen. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. 

3-12-2021 Sommelsdijk kortsluiting koffiezetapparaat brand zorgcentrum 0G Afgelopen woensdagmorgen rond 6.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een brand in woonzorglocatie De 

Stove. De brand werd veroorzaakt door een kortsluiting in een koffiezetapparaat. Gelukkig raakte er niemand gewond. De 

bewoners werden tijdelijk elders opgevangen maar zijn diezelfde middag nog teruggegaan naar hun appartement. 

4-12-2021 Groningen onbekend meterkast brand restaurant 0G Bij een restaurant aan de Rodeweg, een zijstraat van de Korreweg, heeft zaterdagmiddag enige tijd brand gewoed. Dat 

meldt de website 112groningen. De brandmelding kwam tegen half vier bij de meldkamer binnen. Daarop werden meteen 

een tankautospuit en hoogwerker de weg op gestuurd. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle en wisten 

daarmee erger te voorkomen. Er raakte niemand gewond. Het restaurant wordt momenteel verbouwd. Waarschijnlijk is er bij 

werkzaamheden iets mis gegaan, waardoor er brand is ontstaan. Het vuur ontstond vermoedelijk in de meterkast van het 

restaurant. Hoe groot de schade in het pand is, is niet bekend. 

4-12-2021 Borculo vermoedelijk 

kortsluiting 

koffiezetapparaat brand bedrijfspand 0G De brandweer van Borculo is vrijdagavond rond 19:00 uur uitgerukt voor een keukenbrand bij een bedrijf aan de Hesselinks 

Es in Borculo Eenmaal ter plaatse bleek er een brand te zijn ontstaan in een keuken van een bedrijfspand een koffiezet 

apparaat heeft mogelijk kortsluiting gemaakt en is in brand gevlogen. Een koffie zet apparaat stond op een vaatwasser die 

ook flink beschadigd is geraakt. Medewerker die aanwezig waren hebben de brand ontdekt en hebben de brandweer 

gealarmeerd. Mede door de inzet van de brandweer is ergere voorkomen en bleef de schade beperkt tot de keuken. De 

brandweer heeft de vaatwasser en het koffie apparaat buiten gezet. 

4-12-2021 vlaardingen onbekend frituurpan brand woning 1G Een man is zaterdagavond gewond geraakt na een brand in een frituurpan in een woning aan de De Ruijterstraat. Het 

slachtoffer liep hierbij brandwonden op. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had de situatie snel onder controle. 

Een ambulance en het MMT (Mobiel Medisch Team) werden gealarmeerd voor de gewonde man. Zijn verwondingen bleken 

uiteindelijk niet dusdanig ernstig dat het MMT nodig was. Zij konden dan ook kort na aankomst weer vertrekken. Het 

ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over het slachtoffer. Nadat de brandweer de woning had geventileerd kon het pand 

weer worden vrijgegeven. 

5-12-2021 Amsterdam kortsluiting kookplaat brand zorgcentrum 4R In een verzorgingstehuis in Amsterdam heeft zondagavond kort brand gewoed. Vier personen die rook hadden ingeademd 

zijn nagekeken. De brand in het pand aan de Nieuw Herlaer in Buitenveldert is volgens de brandweer ontstaan door 

kortsluiting in een elektrische kookplaat. 
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5-12-2021 Velden vermoedelijk 

kortsluiting 

omvormer 

(zonnepanelen) 

brand stal 0G De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een brand in een paardenstal in Velden. De brandweer rukte met meerdere 

blusvoertuigen. De brandweerlieden had het vuur snel onder controle waardoor ze na een uur weer huiswaarts konden 

keren. Op het dak van de stal lagen zonnepanelen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de omvormer van 

die zonnepanelen. 

6-12-2021 Doorn kortsluiting meterkast brand vakantiewoning 0G Veel is er niet meer over van een vakantiehuisje op het recreatieterrein Het Grote Bos in Doorn. Rond 22.00 uur was er 

zondagavond kortsluiting in de meterkast. De brand verwoestte het vrij nieuwe huisje midden op het 18 hectare grote park. 

De bewoonster was op tijd buiten, maar waar is haar kat? Die is na de brand niet meer gezien. 

7-12-2021 Den Haag onbekend meterkast brand restaurant 0G Dinsdagmorgen omstreeks 8.30 uur was brand ontstaan in een restaurant aan de Dierenselaan in Den Haag. Het betrof een 

brand in een meterkast. De brand zorgde voor een forse rookontwikkeling. Al snel werd de brand opgeschaald naar het sein 

'middelbrand'. Meerdere brandweereenheden waren aanwezig. Omliggende woningen en winkels werden tijdelijk ontruimd. 

8-12-2021 Beek en Donk kortsluiting terrarium brand woning 0G In het dak gaapt een zwartgeblakerd gat. Een felle brand vermoedelijk ontstaan door kortsluiting heeft zijn 'mancave' op 

zolder in vlammen doen opgaan. Zijn leguaan, die hij er hield in een terrarium is nog wel gered, maar zal de brand uiteindelijk 

niet overleven 

8-12-2021 Ureterp onbekend Vriezer brand schuur 0G In een schuurtje op het plein van basisschool De Opdracht aan de Foareker in Ureterp woedde woensdag korte tijd brand. 

Nadat de brand was ontdekt, is er als eerste gepoogd om de brand met een brandblusser te blussen. Dat lukte voor een 

gedeelte. De brandweer van Ureterp werd om 15.08 uur opgeroepen. De brandweerlieden zijn ter plaatse gekomen en 

hebben het vuur gedoofd. Er is daarna met een warmtebeeldcamera een nacontrole uitgevoerd om er zeker van te zijn dat 

de brand was geblust. De brand zou vermoedelijk zijn ontstaan in een vriezer. 

9-12-2021 Almere onbekend meterkast brand eethuis 0G Meerdere bewoners van een flat aan de Cinemadreef zijn woensdagnacht geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken in 

een eethuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een bewoner boven de eethuis merkte rond 02.00 uur dat er rook 

uit zijn meterkast kwam, waarna hij onmiddellijk de brandweer belde zo vertelt een bewoner aan de AlmereDezeWeek. De 

brandweer was snel ter plaatse om de brand te bestrijden. De brandweer heeft een persoon uit het eethuis gered. De 

persoon kon het pand niet zelfstandig verlaten. De man in gecontroleerd in een ambulance maar hoefde niet mee naar het 

ziekenhuis. 

10-12-2021 Reuver kortsluiting apparaat brand woning 1R Een bewoonster van een woning aan de Broeklaan is donderdagavond naar het ziekenhuis gebracht nadat zij lange tijd rook 

heeft ingeademd. In eerste instantie wist zij niet waar de rook vandaan kwam, later bleek dat een apparaat in de badkamer 

verbrand is, waardoor veel rook vrij kwam. Toen de oorzaak achterhaald was, werd de brandweer gealarmeerd. Zij hebben 

de woning gecontroleerd op mogelijke brandende resten en daarna geventileerd om de rook uit de woning te krijgen. 

12-12-2021 Oudorp vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur 0G De bewoner merkte dat de aardlekschakelaars afschakelden. Aanvankelijk rook hij geen onraad en kon na een ronde door 

het huis geen oorzaak vinden. Toen hij de aardlekschakelaar weer wilde activeren, zag hij dat de vlammen uit de garage 

sloegen. Niemand raakte gewond. Het huis bleef bewoonbaar. Na een half uur had de brandweer de situatie onder controle. 

13-12-2021 Nieuwleusen  onbekend droger brand Woning 2G Toen de brandweer bij de woning aan De Smeule kwam, sloegen de vlammen al uit het dak. Een traumahelikopter werd 

opgeroepen om hulp te verlenen, maar de vrouw is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 81-jarige 

man is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Door de brand is de stroom bij elf huizen in de buurt uitgevallen. 

Enexis is aanwezig om de storing op te lossen. Verder is er bij de brand asbest vrijgekomen, of dit ook gevolgen heeft voor 

de omgeving is nog niet bekend. Vermoedelijk is de droger de oorzaak van de brand. 

13-12-2021 Delfzijl onbekend droger brand woning 1R De brandweer werd maandagmiddag rond twintig over twaalf opgeroepen voor een woningbrand aan de Zetter in Delfzijl. In 

de badkamer van de woning had een wasdroger vlam gevat. Bij aankomst van de brandweer hadden de bewoners de 

woning al verlaten, één persoon werd door personeel van de ambulance nagekeken in verband met het inademen van rook 

tijden een bluspoging. 

15-12-2021 Dodewaard vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand woning 0G Woensdag brak er rond het middaguur brand uit in een hoekwoning aan de Kersenbongerd in Dodewaard. Hierbij zijn twee 

katten om het leven gekomen. De woning raakte ook onbewoonbaar. De brand werd rond 12:00 uur opgemerkt. De oorzaak 

is waarschijnlijk kortsluiting, zo meldt de wijkagent aldaar. “Dat wordt nog wel onderzocht.”  
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15-12-2021 Maassluis kortsluiting droger Rook basisschool 0G De politie en brandweer van Maassluis kregen woensdagochtend 15 december een melding van een brand bij basisschool 

De Dijck aan het Dennendal in Maassluis. Een wasdroger was gaan roken door kortsluiting. De school met zo’n 200 kinderen 

werd direct ontruimd. 

16-12-2021 Amersfoort kortsluiting verlichting rook kledingwinkel 0G De brand zou zich mogelijk in het dak van het winkelpand bevinden. De naastgelegen Kruidvat werd uit voorzorg door de 

brandweer gecontroleerd. De inzet van de brandweer zorgt voor enig overlast voor de vrachtwagens die in de winkelstraat de 

winkels moeten bevoorraden. Uit eindelijk bleek een lamp in het plafond de oorzaak te zijn van de rookontwikkeling. 

16-12-2021 Geldrop onbekend afvalpers brand restaurant 0G Donderdagmorgen omstreeks 1.10 uur was brand ontstaan in een afvalpers in een restaurant aan de Barrier in Geldrop. De 

pers is met een haak-arm voertuig uit het restaurant getrokken. De brandweer heeft de afvalpers afgeblust buiten het 

restaurant. 

17-12-2021 Lelystad onbekend droger brand restaurant 0G De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een brand in een restaurant aan het Dukaatplein in Lelystad. De brand was 

ontstaan in de droger.  

17-12-2021 Vlaardingen onbekend meterkast brand woning 0G In een woning aan Werf de Hoop heeft vrijdagmiddag brand gewoed. Het vuur ontstond in de meterkast en werd ontdekt na 

het doorslaan van de stoppen en een knal. 

19-12-2021 Zuid-Scharwoude vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand woning 0G De woning uit 1883 was net klaar en helemaal verbouwd en geïsoleerd, onduidelijk is waar de brand precies is begonnen. 

Vermoedelijk is er kortsluiting geweest, want de meterkast zou zijn uitgebrand. De brand leek zich verder in het plafond te 

bewegen. De brandweer kon hierdoor ook niet naar binnen, uit veiligheidsoogpunt. 

20-12-2021 Barendrecht onbekend droger brand woning 0G Een droger zorgde maandagavond voor een uitslaande brand in een huis aan de Braamwede in Barendrecht. De brandweer 

kon de brand onder controle krijgen, maar de badkamer is flink beschadigd. Niemand raakte gewond. 

20-12-2021 Eindhoven onbekend droger brand woning 1G Een man in Eindhoven raakte maandagmiddag in zijn woning gewond toen hij een brand op zolder probeerde te blussen. 

Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis. De hulpdiensten vermoeden dat een droger in brand is gevlogen. De 

bewoner van het huis probeerde tevergeefs zelf nog de brand te blussen en zat onder de zwarte roetvegen. De ernst van zijn 

verwondingen zijn niet bekend. 

20-12-2021 de Wijk vermoedelijk 

kortsluiting 

vaatwasser brand woning 4R Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht na een brand in een vaatwasser in De Wijk. Dat gebeurde gisteravond in een 

woning aan de Beatrixweg. Bewoners van de woning lagen al te slapen, maar werden wakker van de brandmelder. De 

vaatwasser kon snel geblust worden door de brandweer, zegt een videocorrespondent. De vier mensen die in het huis waren 

hadden teveel rook ingeademd en zijn daarom naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, 

vermoedelijk is het kortsluiting geweest. 

21-12-2021 Uden onbekend zonnepaneel brand woning 0G Dinsdagmiddag rond 12.15 uur rukte de brandweer met groot materieel uit voor een dak brand aan de Lage Randweg in 

Uden. De zonnepanelen op het dak van een woonboerderij hadden door nog onbekende oorzaak vlam gevat. De brandweer 

was met meerdere voertuigen ter plaatse en had de brand snel onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe groot de 

schade aan het woonhuis is, is niet bekend. 

21-12-2021 Drachten kortsluiting stekkerdoos brand bedrijfspand 0G De brandweer van Drachten rukte dinsdagavond om 19.07 uur uit voor een brand bij een garagebedrijf. De brandweer 

spoedde zich naar het bedrijf aan het Helmhout in Drachten. De brand was ontstaan door kortsluiting in een verdeelkastje 

voor de verlichting in het plafond. De kortsluiting veroorzaakte rookontwikkeling. 

22-12-2021 Leiderdorp onbekend droger brand woning 0G Een wasdroger die rond 23.30 uur vanavond in brand vloog op de zolder van een woning aan de Julianastraat in Leiderdorp 

heeft voor flink wat schade gezorgd. De brandweer ging met meerdere blusvoertuigen richting de melding en begon meteen 

met blussen. Bij de brand kwam nogal wat rook vrij. Toen de vlammen gedoofd waren, heeft de brandweer de uitgebrande 

wasdroger naar buiten gebracht. 

22-12-2021 Arnhem vermoedelijk 

kortsluiting 

oplader brand appartementencomplex 0G Woensdag aan het einde van de avond is de brandweer uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex op de 

Janspoort in de binnenstad van Arnhem. De hulpdiensten laten weten de oorzaak van de brand een oplader is die op de 

bank lag. De woning is voorlopig onbewoonbaar 

22-12-2021 Enschede onbekend meterkast brand winkel 0G In het pand van supermarkt Action aan De Posten in Enschede heeft woensdagochtend korte tijd brand gewoed. De brand is 

waarschijnlijk ontstaan in een meterkast, de situatie is onder controle. Tijdens de bluswerkzaamheden is de omgeving 

afgezet geweest. 
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22-12-2021 Sneek onbekend afzuiginstallatie brand woning 0G In een rijtjeshuis aan de Doctor Kuyperlaan in Sneek vond woensdagavond een keukenbrand plaats. Het vuur ontstond in de 

afzuigkap. De bewoners van de andere woningen in het rijtje werden uit voorzorg uit hun huizen gehaald. De brandweer 

schaalde op naar middel brand. De korpsen van Sneek en IJlst kwamen ter plaatse om te blussen. De straat was afgesloten. 

Rond 18:45 uur gaf de brandweer het sein ‘brand meester’. Er is veel rook- en waterschade. 

22-12-2021 Weert onbekend verlichting brand bedrijfspand 0G In het kantoorgedeelte van het gebouw was brand uitgebroken. Het vuur was kort en hevig maar was bij aankomst van de 

brandweer al gedoofd. Waarschijnlijk is een bouwlamp de oorzaak van de brand. In het gebouw was door de brand flinke wat 

rook ontstaan. De brandweer kwam met een tankauto’s ladderwagen ter plaatse om de zaak te inspecteren. De brandweer 

heeft het pand gecontroleerd en geventileerd door ramen en deuren open te zetten. 

25-12-2021 Abcoude kortsluiting stekkerdoos brand kerk 0G Kerstavond is er brand ontstaan in de Dorpskerk in Abcoude. Door snel ingrijpen van enkele kerkganger is een grote brand 

voorkomen. De brand ontstond vrijdagavond rond 21:52, nog geen 10 minuten voordat de traditionele kerstavondviering 

plaatsvond. Bij de entree aan het Kerkplein kwamen de vlammen uit een stekkerdoos. Kerkgangers schakelden direct de 

stroom uit. Niet veel later was de brandweer ter plekke om het vuur de doven. Kortsluiting in de stekkerdoos is de oorzaak 

van de brand. Vanwege de corona-maatregelen was er slechts een zeer klein groepje bezoekers aanwezig. Niemand raakte 

gewond. 

25-12-2021 Rozendaal onbekend droger brand woning 0G De bewoners van een huis aan de Wildwal in Rozendaal zijn op eerste kerstdag onaangenaam verrast door een brand in 

hun woning. Die ontstond in een wasdroger. 

26-12-2021 Amsterdam onbekend meterkast brand woning 0G Twee mensen moesten met een ladder van het balkon getild worden en twee mensen zijn met behulp van een combitox en 

ademluchtmasker uit appartementen gehaald. De noodsituatie was ontstaan door brand in een meterkast bij de voordeur. 

Hierdoor ontwikkelde zich veel rook. In totaal moesten vier appartementen worden geventileerd. 

26-12-2021 Denekamp onbekend Heater brand Tankstation 0G Op de avond van eerste kerstdag is de brandweer uitgerukt voor een brandmelding bij tankstation Roeleveld Rolink aan de 

Nordhornsestraat. een voorbijganger zag dat een heater in de wasstraat vlam had gevat en alarmeerde de brandweer. bij 

aankomst van de brandweer had de eigenaar de brand zelf al geblust. brandweer heeft de heater nog gecontroleerd en de 

was hal schoongespoten. 

27-12-2021 Rotterdam onbekend elektrische fiets brand woning 0G Een elektrische fiets is in de nacht van zondag op maandag in brand gevlogen in een woning in Rotterdam. Het rijwiel vatte 

vlam tijdens het opladen. Acht bewoners moesten hun woning verlaten. Ook zijn ze in de ambulance gecontroleerd na het 

inademen van rook, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De bewoners zijn voor de rest van de nacht 

opgevangen door familie. 

29-12-2021 Reuver vermoedelijk 

kortsluiting 

scootmobiel brand zorgcentrum 0G Zij wisten vrijwel meteen aan de hulpdiensten door te geven dat het om een brand in een scootmobiel ging. Deze was aan 

het opladen toen deze vlam vatte. De bedrijfshulpverlening heeft meteen de stekker van de lader uitgetrokken en de brand 

geblust. Hierdoor was het vuur snel uit. 

29-12-2021 Groningen kortsluiting verlichting rook woning 0G Brandweerlieden hebben woensdagmiddag een aantal plafonddelen moeten verwijderen in een woning aan de Bankastraat 

in de Korrewegwijk, zodat de hulpdienst rookontwikkeling in de woning kon bestrijden. Volgens een woordvoerder van de 

brandweer veroorzaakte kortsluiting in een aantal spotjes aan het plafond de rook en de stank in de woning. De toegesnelde 

brandweer moest daarom een deel van het plafond openbreken om de kortsluitende verlichting te kunnen verwijderen. 

29-12-2021 Eindhoven vermoedelijk 

kortsluiting 

elektrische scooter brand berging 0G In de berging van een flatgebouw aan de Generaal Knooplaan in Eindhoven is woensdagavond een elektrische scooter in 

brand gevlogen. De brand veroorzaakte veel rook waardoor flatbewoners de straat op gingen. 

30-12-2021 delft onbekend meterkast brand woning 0G Omstreeks 19.30 kreeg de brandweer een melding van de brand binnen. Een bewoner ontdekte de brand zelf in een 

meterkast. Met spoed zijn brandweereenheden ter plaatse gegaan bij de flat. Bij de brand is een hevige en zwartkleurige 

rookontwikkeling vrijgekomen. 

30-12-2021 Elst onbekend zonnepaneel brand sporthal 0G Op het dak van de sporthal bij VMBO Westeraam en het Lyceum Elst, woedde donderdagmiddag een uitslaande brand. De 

rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. De gebruikers van de hal zijn behalve de middelbare scholen Westeraam en 

Lyceum Elst ook diverse sportverenigingen en basisscholen. Het vuur bij het gebouw aan de Auditorium ontstond even voor 

14.30 uur en woedde op het dak bij de zonnepanelen. De brandweer kwam met tientallen mensen ter plaatse om het vuur te 

bestrijden. 
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