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Samenvatting en aanbevelingen 
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? En welke ongevallen brengen het meest de veiligheid van bewoners in 

het geding? De antwoorden op deze vragen dragen niet alleen bij aan het veiligheidsbewustzijn van 

bewoners, maar stimuleren bijvoorbeeld ook fabrikanten om de veiligheid van hun apparatuur of 

installaties te verbeteren. 

 

In opdracht van Netbeheer Nederland heeft Krado voor 2020 zo veel mogelijk elektrische ongevallen 

achter de elektriciteitsmeter verzameld en geanalyseerd. Bij het opbouwen van de database is gebruik 

gemaakt van diverse mediabronnen, maar ook van gegevens van derden zoals verzekeraars en de 

brandweer. 

 

In 2020 zijn er 613 registraties opgenomen in de database die te herleiden zijn aan elektriciteits-

ongevallen achter de meter. Dit aantal ligt ruim 50% hoger dan het gemiddelde van afgelopen 5 jaar. 

De vermoedelijke oorzaak van deze stijging is tweeledig. Ten eerste is er een optimalisatie geweest in 

de wijze waarop registraties worden verzameld. Deze optimalisatie had betrekking op aanscherping 

van zowel de zoektermen als de geraadpleegde nieuwsbronnen. Verder lijkt het aantal ongevallen 

gestegen vanwege de Covid-19 pandemie. Als gevolg hiervan hebben meer mensen dan normaal 

thuisgewerkt en is intensiever gebruik gemaakt van elektrische apparatuur in woonhuizen. 

 

Een nadere analyse van de registraties leert dat circa 73% van de ongevallen heeft plaatsgevonden in 

een woonomgeving van mensen. De overige zijn opgetreden in bijvoorbeeld winkels, restaurants en 

ziekenhuizen. De grootste bekende oorzaak betreft (vermoedelijke) kortsluiting met 29%. Bij 53% van 

de ongevallen is de oorzaak onbekend. 

 

Bij de registraties is de meterkast het meest gerelateerd aan een ongeval, namelijk 116 keer (19%). 

Ongevallen met wasdrogers zijn met 64 registraties tweede qua aantal (10%), gevolgd door accu’s en 

opladers van elektrische apparatuur met 44 (7%). Bij 77 (13%) ongevallen is niet te herleiden welke 

apparatuur het betreft. Ten opzichte van voorgaande jaren is in 2020 bij huishoudens een toename te 

zien in de registraties van opladers, accu’s en zonnepanelen (samen 64 ongevallen, 10%).  

 

Bij 91 ongevallen (15%) viel letsel van een persoon te betreuren. Het totaal aantal personen dat door 

een ongeval letsel heeft opgelopen is 156. Inademen van rook komt hierbij het meest voor. Van de 

geregistreerde ongevallen is er bij 4 sprake van een dodelijk ongeval. Bij 522 ongevallen (85%) is in 

2020 geen letsel gerapporteerd. 

 

In voorgaande jaren is er aandacht besteed aan elektriciteitsongevallen ten gevolge van meterkasten. 

Dit rapport gaat hier verder op in. Er is in overleg met Techniek Nederland een nadere analyse 

gedaan naar de relatie tussen de ongevallen en het bouwjaar van woonverblijven. Hieruit blijkt dat met 

name in huizen gebouwd in de jaren 70 en huizen na het jaar 2000 relatief veel elektriciteitsongevallen 

zijn opgetreden. Om een eventuele trend te duiden, wordt aanbevolen om deze analyse komende 

jaren voort te zetten. Zeker nu de verwachting is dat woningen ten gevolge van de energietransitie 

meer elektrische apparatuur gaan krijgen. 

 

Het aantal elektriciteitsongevallen bij opladers, accu’s en zonnepanelen is in 2020 toegenomen en de 

verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten, mede omdat de aanschaf en het gebruik ervan toe 
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zal nemen. Er wordt geadviseerd om extra aandacht aan met name het gebruik van accu’s te 

besteden, bijvoorbeeld door verspreiding een flyer onder belanghebbenden of het opstellen van 

nieuwsbericht. Accu’s vormen een belangrijk onderdeel van elektrische fietsen. De aanschaf van deze 

fietsen neemt explosief toe, zie ook de trendfiguur in dit rapport. Vooral bij 65-plussers is de 

elektrische fiets geliefd. Deze groep zijn nu net de personen die relatief vaak letsel oplopen bij een 

brand ten gevolge van een ongeval, omdat ze minder snel ter been zijn.  
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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? En welke ongevallen brengen het meest de veiligheid van bewoners in 

het geding? De antwoorden op deze vragen dragen niet alleen bij aan het veiligheidsbewustzijn van 

bewoners, maar stimuleren bijvoorbeeld ook fabrikanten om de veiligheid van hun apparatuur of 

installaties te verbeteren. In opdracht van Netbeheer Nederland heeft Krado voor 2020 zo veel 

mogelijk elektrische ongevallen achter de elektriciteitsmeter  verzameld. Het voorliggende rapport 

geeft een analyse en totaaloverzicht van de verzamelde elektriciteitsongevallen.  

 

Aanpak 

In Nederland is er geen verplichte registratie van elektriciteitsongevallen die plaats hebben gevonden 

achter de elektriciteitsmeter in woningen. Middels het raadplegen van diverse mediabronnen zijn over 

2020 elektriciteitsongevallen geregistreerd. Deze worden in dit rapport nader geanalyseerd en 

toegelicht. De oorzaken, het aantal slachtoffers en de getroffen apparaten zijn overgenomen uit de 

bronnen en dus niet gebaseerd op eigen incidentenonderzoeken. Soms is deze informatie onbekend.  

De verwachting is dat niet alle elektriciteitsongevallen de media halen. Het voorliggende rapport geeft 

daarom geen volledig inzicht in alle elektriciteitsongevallen die zijn opgetreden. Vanwege de 

genoemde kanttekeningen moeten de analyses in dit rapport als verkennend worden beschouwd.  

 

Naast het gebruik van mediabronnen is bij andere bronnen informatie opgevraagd. Ook is met partijen 

overleg gevoerd over de duiding van de registraties. De voornaamste partijen die hebben bijgedragen 

aan de totstandkoming van voorliggend rapport: 

 Techniek Nederland 

 Instituut Fysieke Veiligheid 

 Brandweer  

 Verbond van verzekeraars/ Stichting Salvage 

 Vlehan (branche organisatie voor witgoed) 

 Kiwa (voor afstemming ongevallen in de meterkast). 

Vergelijking van de gegevens uit de verschillende informatiebronnen is niet altijd goed mogelijk, omdat 

de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving hiervan verschillend is en omdat 

de wijze van registreren niet altijd eenduidig is vastgelegd of voor een andere doel wordt gebruikt. 

 

 

Leeswijzer 

 Hoofdstuk 2 bevat de resultaten over het jaar 2020 

 Hoofdstuk 3 gaat nader in op de trendanalyse over de jaren 2016 tot en met 2020 

 Hoofdstuk 4 omschrijft de resultaten van andere bronnen dan nieuwsmedia 
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2    Overzicht elektriciteitsongevallen  
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verzamelde elektriciteitsongevallen die in 

2020 achter de meter plaats hebben gevonden.  

 

 

2.1 Geregistreerde ongevallen 
In 2020 zijn er 613 elektriciteitsongevallen achter de meter geregistreerd, zie bijlage 3 voor een 

volledig 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 1. 

 

 
Figuur 1: onderverdeling gebouwen 

 

Kenmerkend voor gebouwen in de categorie permanente bewoning is dat mensen er langdurig 

(maanden) en 24 uur per dag aanwezig kunnen zijn. Kenmerkend voor niet-permante woningen is 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.   

 

De meeste elektriciteit ongevallen (73%) vinden plaats in een gebouw met permanente of niet-

permanente woonfunctie. In figuur 2 is een overzicht weergegeven van het gebruik van het gebouw 

waarin het ongeval heeft plaatsgevonden. 

 

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: geregistreerde objecten 

 
Wordt per maand het aantal registraties beschouwd, dan valt op dat er meer incidenten in de zomer 
plaatsvinden dan in de winter. Zie figuur 3 voor meer informatie. 

 

Figuur 3: aantal ongevallen per maand, 2020 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec



Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter, jaaroverzicht 2020, versie 1.0 

 
 

6

2.2 Oorzaak ongevallen 
Een oorzaak van een ongeval is niet altijd eenduidig te herleiden uit de media. De auteur van het 

betreffende nieuwsartikel is meestal geen materiedeskundige en vaak is op het moment van schrijven 

(nog) niet bekend wat de oorzaak van het ongeval is geweest. Figuur 4 vat samen wat de vermelde 

oorzaken zijn geweest in de media. 

 

 
 

Figuur 4: vermelde oorzaken van ongevallen in media (‘V’ betekent ‘Vermoedelijk’), 2020 

 

Uit figuur 4 volgt dat:  

 bij 347 (57%) van de ongevallen de oorzaak onbekend is  

 181 (29%) ongevallen het gevolg zijn van kortsluiting (119) of vermoedelijk kortsluiting (62) 

 oververhitting of het vermoeden van oververhitting 32 (5%) keer is aangegeven als oorzaak  

 bij 27 (4%) ongevallen, blikseminslag of vermoedelijk blikseminslag als oorzaak is opgegeven 

 brand 22 (4%) keer is aangegeven als oorzaak 

 de overige oorzaken, minder dan 1% van het totaal is 

 

 

2.3 Getroffen apparatuur of installatiedelen 
De elektrische ongevallen in een woning zijn onder te verdelen in ongevallen waarbij een elektrisch  

apparaat of een elektrische installatie is betrokken. Bij 250 (41%) ongevallen is te herleiden dat er 

elektrische apparatuur betrokken is geweest. Bij 290 (47%) blijkt het om een elektrische installatie te 

gaan. Bij de 73 ongevallen (12%) is niet te herleiden of er een installatie of apparaat betrokken was. 

 

Figuur 5 geeft de meest voorkomende apparaten en installaties weer die getroffen zijn. Hieruit volgt 

dat de meterkast met 116 (19%) het meest voorkomt. Bij 77 ongevallen is niet te herleiden om welk 

apparatuur het ging. Drogers komen voor met 64 registraties (10%) het meest voor, gevolgd door 

accu’s en opladers van elektrische apparatuur met 44 (7%). De categorie overige betreft alle 

apparaten of installatiedelen die ieder afzonderlijk minder dan 6 keer (<1%) zijn geregistreerd. 
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Figuur 5: getroffen apparaten of installatiedelen, 2020 

 
2.3.1 Elektrische installatie 
De meeste elektriciteitsongevallen (116 stuks) hebben plaats gevonden 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 alleen veroorzaakt zijn door de gasaansluiting, zijn niet opgenomen in dit rapport.    

 

 
Figuur 6: aantal ongevallen versus meterkasten naar bouwjaar  

 

Figuur 6 leert dat de meeste van de ongevallen waarbij een meterkast is betrokken, woningen zijn uit 

de jaren 1970-1980.  Het aantal ongevallen met een meterkast van woningen die voor 1960 zijn 

gebouwd is verder lager dan dat voor woningen die na 1960 zijn gebouwd. 
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Figuur 7: aantal ongevallen per 1 miljoen gebouwen 

 

Wordt het totaal aantal woningen meegewogen dan volgt uit figuur 7 dat het relatieve aantal 

ongevallen met meterkasten van woningen voor 1970 aanzienlijk lager is dan dat voor woningen die 

na 1970 gebouwd zijn. Opvallend is de piek in de jaren 1970 -1980, gevolgd door een daling tussen 

1980-2000, waarna het aantal ongevallen per aantal gebouwde woningen weer stijgt tussen 2000-

2020. 

 

In figuur 8 zijn met dank aan Techniek Nederland twee foto’s opgenomen van een huis zonder 

meterkast in het Statenkwartier te 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.  

 

In Nederland zijn er met name in de grote steden nog een groot aantal woningen die geen meterkast 

hebben. Vanaf 1963 is de meterkast verplicht gesteld. Bij oudere woningen kan dan ook niet een 

ongeval toegekend worden aan een meterkast. Dit verklaart vermoedelijk het lagere aantal elektrische 

ongevallen aan een meterkast van woningen voor 1960 en waarom er meer ongevallen met 

meterkasten zijn geregistreerd aan woningen na 1970.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

aantal miljoenen gebouwen

meterkast incidenten per miljoen gebouwen



Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter, jaaroverzicht 2020, versie 1.0 

 
 

9

 
Figuur 8: voorbeeld van een huis zonder meterkast 

 

Een verklaring voor de daling van het aantal meterkastongevallen vanaf 1980 is niet gevonden. Wel 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 verplicht om een hoofdschakelaar 

in woningen te hebben. De toename van het aantal ongevallen door de meterkast na het jaar 2000 

kan mogelijk verklaard worden door verregaande elektrificatie van huizen. Het gevolg hiervan was dat 

de meterkast meer componenten (groepen) bevat. 

 
2.3.2 Elektrische apparatuur 
Met 64 (10%) van de 613 ongevallen is de wasdroger na de meterkast bij huishoudelijke apparatuur, 

het meest voorkomende apparaat dat leidt tot een elektrische ongeval. De wasdroger is van alle 

elektrische apparatuur in huis het meest brandgevaarlijk. Brand in een wasdroger ontstaat meestal 

door teveel stof in de wasdroger. Het wordt daarom ontraden om een wasdroger te laten draaien 

terwijl de bewoner niet aanwezig is in huis of ligt te slapen. 

 

Na de wasdroger is apparatuur om voedsel te bereiden de meest voorkomende oorzaak. Hieronder 

vallen de frituurpan of airfryers (32), elektrische oven (27), magnetron (18) en de kookplaat (8). 

Gezamenlijk zijn deze verantwoordelijk voor bijna 14% van alle ongevallen. Opladers en accu’s zijn in 

het totaal verantwoordelijk voor 44 ongevallen (7%). Zonnepanelen als oorzaak is 20 keer 

geregistreerd (3%).   
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2.4  Aantal geregistreerd letsel 
Bij 522 ongevallen is in 2020 geen letsel gerapporteerd. Bij 91 registraties (15%) viel wel letsel te 

betreuren. 74 ongevallen met letsel zijn in een object met een permanente woonfunctie (81%) 

opgetreden. Het totaal aantal mensen dat door een ongeval letsel heeft opgelopen is 156, waarvan 4 

doden. Een verdeling naar letsel is weergegeven in figuur 9. 

 

 
Figuur 9: ongevallen met letsel, 2020 

 

Van de 156 registraties met letsel zijn er in het totaal 72 mensen met letsel naar een ziekenhuis 

gebracht (46%). Zeven hiervan zijn naar een brandwondenziekenhuis gebracht. Inademen van rook 

kwam met 112 keer het meest voor als letsel. De meeste letsels ontstaan bij wasdrogers, 

accu’s/opladers, meterkasten of bij een frituurpan of airfryer.  

 
  



Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter, jaaroverzicht 2020, versie 1.0 

 
 

11 

3    Vergelijking 2016-2020 
In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt van het jaar 2020 met de voorgaande vier jaar. 

De registraties uit de jaren 2016-2019 zijn afkomstig uit de eerdere rapporten die 
Netbeheer Nederland heeft uitgegeven. 
 

3.1 Aantal registraties 
Uit onderstaande tabel 1 volgt dat het aantal registraties in 2020 hoger is dan de registratie van de 

voorliggende jaren. Ten opzichte van het 5 jaar gemiddelde met 404 registraties zijn er in 2020 bijna 

52% meer registraties gedaan.  

 

In 2020 zijn er 613 registraties opgenomen in de database die te herleiden zijn aan elektriciteits-

ongevallen achter de meter. Dit aantal ligt ruim 50% hoger dan het gemiddelde van afgelopen 5 jaar. 

De vermoedelijke oorzaak van deze stijging is tweeledig. Ten eerste is er een optimalisatie geweest in 

de wijze waarop registraties worden verzameld. Deze optimalisatie had betrekking op aanscherping 

van zowel de zoektermen als de geraadpleegde nieuwsbronnen. Verder lijkt het aantal ongevallen 

gestegen vanwege de Covid-19 pandemie. Als gevolg hiervan hebben meer mensen dan normaal 

thuisgewerkt en is intensiever gebruik gemaakt van elektrische apparatuur in woonhuizen. 

 

 

 Registraties 2016 2017 2018 2019 2020 

 Totaal  421 377 335 274 613 

Tabel 1: aantal registraties, 2016-2020 

 

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

maanden april tot en met december van het jaar 2020 een relatief hoog aantal registraties. Vanaf half 

maart 2020 zijn er Covid-19 maatregelen van kracht. Zie figuur 10 voor meer informatie. Zoals 

hierboven ook aangegeven: het vermoeden is dat dit tenminste deels de stijging verklaard.  

  

 
Figuur 10: aantal registraties per maand, 2016-2020 
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3.2 Apparatuur 
Voor alle jaren geldt dat de meterkast en de wasdroger ruimschoots het meest gerelateerd zijn aan 

een ongeval. In figuur 11 is het aantal registraties van de top 10 van apparaten weergegeven. Hieruit 

volgt dat de meterkast, de wasdroger en de magnetron qua aantallen in lijn liggen met voorgaande 

jaren. Bij de overige apparaten ligt het aantal geregistreerde ongevallen in 2020 hoger dan in 

voorgaande jaren. 

 

Niet in de top 10 staat de koelkast met 11 registraties in 2020, terwijl deze over andere jaren wel in de 

top 10 stond. De oven, de verlichting, de frituurpan en de accu kwamen de afgelopen jaren minder 

vaak voor dan in 2020.  

 

 

 

Figuur 11: top-10 apparaten, 2016-2020 

 

Toename aantal zonnepanelen 

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

zonnepanelen zijn geïnstalleerd op daken. Tabel 2 toont de toename in het geïnstalleerd vermogen 

per jaar vanaf 2016 tot en met 2019 (bron: CBS/solarmagazine). 
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Jaartal Geïnstalleerd vermogen MWp per jaar 

2016 609 

2017 776 

2018 1.698 

2019 2.569 

2020 2.800  

Tabel 2: toename geïnstalleerd vermogen zonnepanelen, 2016-2020 

 

Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen was in 2019 gelijk aan 7178 MWp. Het 

geïnstalleerd vermogen over 2020 zijn de voorlopige cijfers van SolarPower Europe. Uitgaande van 

een gemiddelde van 300 Wp per zonnepaneel zijn er in Nederland in 2020 circa 9,3 miljoen 

zonnepanelen bijgekomen. De groei van het aantal zonnepanelen verklaard vermoedelijk tenminste 

deels de toename in het aantal ongevallen met zonnepanelen over de afgelopen jaren. 

 

Toename accu’s 

Uit de registraties over 2020 blijkt dat er vaker melding wordt gemaakt over ongevallen met accu’s in 

elektrische fietsen dan in voorgaande jaren. Uit cijfers van de RAI en Bovag blijkt dat het aantal 

verkochte elektrische fietsen over de afgelopen jaren sterk toeneemt, mede vanwege de Covid-19 

pandemie (zie figuur 12). De toename verklaart vermoedelijk tenminste deels de toename van het 

aantal ongevallen met accu’s. Fietsaccu’s worden veelal thuis opgeladen. 

 

 
Figuur 12: aantal verkochte elektrische fietsen, 2007-2020 
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3.3 Letsel                 

In het figuur 13 is de top 10 van elektrische apparaten die letsel veroorzaken aangegeven. 

 

 

Figuur 13: ongevallen met meeste slachtoffers versus apparaten, 2016-2020 

 

Uit figuur 13 volgt dat ook de afgelopen jaren de wasdroger en de meterkast de meeste menselijke 

slachtoffers hebben veroorzaakt. Bij de overige apparaten is er enige variatie tussen de jaren. Toeval 

kan hierbij ook een rol spelen, bijvoorbeeld in 2020 is een ongeval opgetreden met een afzuigkap/ 

afzuiginstallatie in een restaurant waardoor negen mensen gewond zijn geraakt.  

 

Opvallend is ook dat apparaten in de top 10 ongevallen (figuur 11) niet hetzelfde is als de top 10 van 

apparaten waarbij de meeste slachtoffers zijn gevallen (figuur 13). Bij sommige apparaten is de kans 

op slachtoffers groter indien het apparaat niet goed functioneert. Vaak komt dit doordat de mens vaker 

en nauwer in contact komt met sommige apparaten. Ter illustratie: het elektrische deken bevindt zich 

direct boven de huid, hierdoor leidt kortsluiting en/of overbelasting door deze deken relatief vaker tot 

letsel. 
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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 ter verificatie van 
gegevens zijn gebruikt of informatie bevatten die relevant zijn voor dit rapport. Denk 
hierbij aan preventie van brand aan huishoudelijke elektrische apparaten en installaties.  
  
 

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 het rapport over 2020 volgt dat er 31 fatale branden zijn geweest, waarvan acht door een defect 

aan een technisch apparatuur. De oorzaken zijn weergegeven in onderstaande tabel 3. 

 

 Roken Koken Technisch 

defect 

apparatuur 

Spelen 

met vuur 

Kaarsen Onbekend 

2020 26% 6% 26% 3% 3% 35% 

Tabel 3: oorzaken fatale branden 

 

In 2020 is een fatale brand in circa 26% veroorzaakt door een technisch defect, hetgeen in lijn is met 

voorgaande jaren (laagste waarde was 19% in 2016 en de hoogste waarde was 37% in 2018). 

 

De elektrische apparaten waarin brand is ontstaan zijn een elektrisch toetsinstrument, kerstverlichting, 

2x koelkast, een vaatwasmachine, een stekkerdoos, een elektrisch verstelbare fauteuil en elektrische 

installatie.  

 

61% van de fatale branden vindt plaats in een eengezinswoning. De meeste doden vallen bij 

alleenstaande personen (75%). 56% van de slachtoffers is ouder dan 65 jaar. 25 van de 32 doden 

(78%) in het jaar 2020 hadden 1 of meerdere beperkingen die van invloed zijn op de mate van 

zelfredzaamheid. 

 

Wat opviel bij de fatale branden in woningen was dat bij 61% van de branden er geen rookmelder 

aanwezig was. 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. 
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4.2 Techniek Nederland 
Techniek Nederland vertegenwoordigt de installateurs in Nederland. De bevindingen over 2020 zijn 

besproken met Techniek Nederland, zie met name paragraaf 2.3.  

 

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.  

 

in 2020 zet het Verbond zich in om de bewustwording van brandrisico’s en het handelingsperspectief 

onder consumenten te vergroten. Het Verbond gaat daarvoor een strategische samenwerking aan met 

de brandweer. Ook worden de brandpreventieweken georganiseerd en is in oktober een campagne 

gevoerd met als thema “rookmelders redden levens” (zie www.rookmelders.nl).  

 

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

brandverzekeraars in Nederland. Uit het 2020 jaaroverzicht op de website van de stichting Salvage 

blijkt dat er 5028 meldingen bij hen zijn geweest aan 6340 objecten ten gevolge van brand of 

bliksemexplosie. De vermoedelijke oorzaken van brand die gerelateerd kunnen worden aan 

elektriciteit zijn voor 21,1% door kortsluiting of slechtwerkend apparaat en 3,7% aan accu’s/batterijen. 

Een totaal van circa 25% van alle branden in 2020. 

 

Uit de registratie van de stichting Salvage volgt dat van alle objecten 71% van de bestemming een 

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

berging, horeca is 4% en een zorginstelling 3%. De overige 3% betreft overheid, religieus, onderwijs 

of een mix van particulier/bedrijf. 

 

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 gecommiuniceerd: 

 

 Meterkastcheck van ABB: https://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. https://www.interpolis.nl/magazine/wonen/in-

5-stappen-naar-een-veilige-meterkast 

 Bouwkeuringvergelijk: https://www.bouwkeuringvergelijk.nl/een-veilige-meterkast.html 

 Netbeheerders. Alle netbeheerders geven op hun website informatie over een veilige 

meterkast. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Scope en begripsbepalingen  
In deze bijlage wordt de scope van de rapportage vermeld, alsmede een toelichting op de 
in dit rapport gebruikte termen voor het indelen van de soort elektriciteitsongevallen. In 
opdracht van Netbeheer Nederland is de scope en terminologie zoveel mogelijk gelijk 
gebleven 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 incident in de elektriciteitsruimte/meterkast is het vaak onduidelijk of 

dit een incident betreft vóór of na de kWh-meter. Deze meldingen zijn ook in dit rapport opgenomen. 

Omdat het voor netbeheerders relevant kan zijn, zijn ook de bekende niet huishoudelijke 

meterkastongevallen gerapporteerd. In deze rapportage zijn eveneens de meldingen over incidenten 

met huishoudelijke apparaten opgenomen, die in andere objecten dan woningen staan.  

 

2. Termen  

 

Elektriciteitsongeval  

Een elektriciteitsongeval wordt als volgt omschreven): “Een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, 

voortvloeiende uit een onveilige situatie of een onveilige handeling mede veroorzaakt door de 

aanwezigheid of het gebruik van elektriciteit, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan”. 

Deze definitie houdt in dat gevallen van waar bekend is dat opzet in het spel is, deze niet als 

elektriciteitsongeval worden aangemerkt. Opzet hierbij is bijvoorbeeld ook schade door diefstal van 

elektriciteit in het kader van hennepteelt. Bij de start van dit project (2012) bleek het aantal 

geregistreerde incidenten waarbij opzet in het spel was ruim twee maal zo hoog te liggen als de “echte 

ongevallen”. Ook in 2020 zijn er vele wietplantages aangetroffen en ontmanteld. In een aantal 

gevallen zijn deze ontdekt doordat er ongevallen hebben plaatsgevonden.  

 

Aard van de ongevallen  

De elektriciteitsongevallen worden gerubriceerd in de te onderscheiden typen ongevallen, zoals die in 

de diverse informatiebronnen worden gemeld. In de media wordt 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.  

 

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) 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.  

 

Kortsluiting  

Bij een kortsluiting tussen fase en nul of tussen fase en aarde lopen er grote stromen door de 

installatie. Indien een smeltveiligheid niet is afgestemd op de bedrading en de installatie dan wordt er 

veel warmte ontwikkeld. Hierdoor kan brand ontstaan.  

 

Vermoedelijk kortsluiting  

De term “vermoedelijk kortsluiting” wordt regelmatig gebruikt als men (nog) geen oorzaak heeft 

kunnen vaststellen van het ontstaan van een brand. Of deze berichtgeving dan gebaseerd is op de 

kwaliteit van de aangetroffen elektrische installatie c.q. apparatuur is niet duidelijk. Mogelijk leidt men 

dit dan af uit de plek waar de brand mogelijk is ontstaan (meterkast) of omdat dit als een zeer 

waarschijnlijke oorzaak wordt verwacht. 

 

Onbekend 

In de berichtgeving wordt niet altijd een specifieke oorzaak genoemd. Er wordt soms wel gesproken 

over elektriciteit zonder een nadere toelichting. Deze gegevens worden in dit rapport geregistreerd als 

“onbekend”. 
  



Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter, jaaroverzicht 2020, versie 1.0 

 
 

19 

 

Bijlage 2 Werkwijze  
In deze bijlage wordt de werkwijze besproken die ten grondslag ligt aan het verzamelen 
van incidenten. In opdracht van Netbeheer Nederland is deze zoveel mogelijk gelijk 
gebleven 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 Smart Energy NL. 

  

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 2020 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 2020: 

 

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 2020 
 

Legenda aantallen (n) letsel: 

n R = Rookvergiftiging 

n Z = Ziekenhuisopname 

n RZ = Rookvergiftiging + Ziekenhuisopname 

n G = Gewonden 

n D = Dodelijk letsel 

n B = Brandwondenziekenhuis 

 

 

Datum Plaats Soort Apparaat Schade Gebruik Letsel Omschrijving uit mediaberichtgeving 

1-1-2020 Arnhem kortsluiting lift rook flatwoning 2D + 2RZ De twee jongens van 12 en 13 die worden verdacht van brandstichting met dodelijke afloop in een flat aan het Gelderseplein in 

Arnhem, staan deze dinsdag voor de rechter. Bij de brand tijdens de jaarwisseling kwamen een man van 39 en zijn 4-jarig zoontje 

om het leven. De man was met zijn zoontje, vrouw en 8-jarige dochter op bezoek bij opa en oma in de flat om oud en nieuw te 

vieren. Toen ze om 01.00 uur naar huis wilden gaan kwamen ze vast te zitten in de lift toen er kortsluiting ontstond vanwege brand. 

Die was begonnen op een afgedankte bank in de portiek van de flat. De twee pubers die voor de rechter moeten verschijnen, 

worden ervan verdacht vuurwerk op de bank te hebben gelegd.  

5-1-2020 Amsterdam vermoedelijk 

kortsluiting 

bedrading Rook café 6R+ 1RZ Club Akhnaton aan de Nieuwezijds Kolk past deze maand het programma aan nadat er zaterdagavond brand ontstond in de 

technische ruimte van het pand. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de bekabeling van de technische ruimte. Het 

pand werd direct ontruimd, waardoor honderd bezoekers op straat kwamen te staan. Zeven van hen ademden rook in en moesten 

worden nagekeken in de ambulance. Eén moest mee naar het ziekenhuis. 

9-1-2020 Heeze onbekend wasdroger brand winkel 0G In de kringloopwinkel 2J aan de Emmerikstraat in Heeze woedde donderdagavond een brand. De brandweer sprak van een grote 

brand en rukte met spoed uit. De oorzaak ligt vermoedelijk bij een droger, die begon te smeulen achterin het pand. 

9-1-2020 Huissen onbekend wasmachine rook garage 0G Donderdagavond is de brandweer van Huissen met spoed uitgerukt voor een woningbrand aan de Aak in Huissen. Omstreeks 

17:10 uur kwam de melding binnen. Uit de garage, die aan de woning zit, kwam flinke rook. De brandweer was vrij snel. Zij hebben 

de garage opengebroken. Hierbij kwam veel rook vrij. De brandweer heeft de wasmachine geblust en vervolgens naar buiten 

gebracht. Doordat de woning en garage met elkaar verbonden zijn, stond er ook rook in de woning. De brandweer heeft de garage 

en woning geventileerd. Een opgeroepen ambulance heeft de bewoners nagekeken op rookinhalatie. Zij hoefde niet meer naar het 

ziekenhuis. 

9-1-2020 Zeist vermoedelijk 

kortsluiting 

elektrische deken brand woonhuis 0G De brandweer in Zeist is vanavond uitgerukt voor een uitslaande woningbrand op de Professor Lorentzlaan. Volgens de 

Veiligheidsregio Utrecht ging het om een kortdurende brand. Het vuur brak rond 21.30 uur uit op de bovenverdieping van het huis. 

Eenmaal ter plaatse hadden de brandweerlieden de brand snel onder controle. Een ambulance kwam ter plaatse omdat bewoners 

rook hadden ingeademd. Het is niet duidelijk of zij uiteindelijk zijn meegenomen naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is 

mogelijk kortsluiting in een elektrische deken. 

10-1-2020 Den Bosch vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand woonhuis 0G Brand in meterkast vermoedelijk ontstaan door kortsluiting elektra. Betreffende aansluiting is afgesloten op veilige afstand door 

Enexis. Brand in meterkast, meteropstelling is in brand gevlogen. Aansluiting is in 2017 gesaneerd en was nieuw. 

10-1-2020 Bergeijk onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Een oudere vrouw zat televisie te kijken toen ze een knal hoorde. Ze is naar haar bovenverdieping gelopen waar ze vlammen uit 

haar wasdroger zag komen. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. 

11-1-2020 nieuw lekkerland kortsluiting afzuigkap brand woonhuis 0G De brandweer is zaterdagmiddag met spoed opgeroepen voor een brandmelding langs de lekdijk. In een woning bleek kortsluiting 

te zijn ontstaan in een afzuigkap. 

12-1-2020 Warnsveld vermoedelijk 

kortsluiting 

zonnepanelen brand woonhuis 0G Er is zondagochtend brand ontstaan in de aanbouw van een woning in Warnsveld. De brandweer werd om 9.16 uur gealarmeerd 

voor de brand aan de bonenkamp. Mogelijk is kortsluiting ontstaan in de omvormers van de zonnepanelen 
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Datum Plaats Soort Apparaat Schade Gebruik Letsel Omschrijving uit mediaberichtgeving 

12-1-2020 Gemert onbekend koelkast rook woonhuis 2G Bij een brand in een woning in Gemert zijn zaterdagavond rond middernacht twee personen gewond geraakt, waarvan een ernstig. 

De brand ontstond in appartement op de begane grond in een rijtje woningen aan de Elisabethplaats in Gemert. In de woning had 

een koelkast vlam gevat. De bewoonster van de woning riep haar bovenbuurman te hulp, maar hij kon niet voorkomen dat beiden 

gewond raakten. De vrouw is met ademhalingsproblemen in een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen, 

de buurman is opgenomen in het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis. 

13-1-2020 Gemonde onbekend elektrisch apparaat brand garage 0G In de garage van een woning aan de Zicht in Gemonde woedde maandagmiddag brand. De brand ontstond vermoedelijk door 

elektrische apparatuur, maar de precieze oorzaak is niet bekend. De brandweer trok onder andere twee koelkasten naar buiten 

welke zichtbaar vlam hadden gevat. 

13-1-2020 Oosterwolde kortsluiting lamp brand bibliotheek 0G Maandagmiddag omstreeks 12:15 uur werd de brandweer van Oosterwolde gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de 

Quadoelenweg in Oosterwolde. Eenmaal ter plaatse bleek er brand te zijn geweest in de bibliotheek. Het aanwezige bhv personeel 

van de bibliotheek en het stellingwerf college hadden de brand snel onder controle. De brandweer van Oosterwolde heeft een 

nacontrole uitgevoerd en het pand geventileerd. De brand is ontstaan door kortsluiting in een lampunit. 

14-1-2020 Amsterdam oververhitting lamp brand hotel 0G Een oververhit lichtspotje heeft dinsdagavond een kleine brand veroorzaakt in de keuken van een hotel aan de Spaarndammerdijk 

in Amsterdam, meldt de brandweer AmsterdamAmstelland via Twitter. Een deel van het hotel was korte tijd ontruimd, maar de 

hotelgasten kunnen inmiddels weer terugkeren naar hun kamer. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. 

15-1-2020 Maarssen onbekend meterkast brand woonhuis 0G Netbeheerder is gealarmeerd door de brandweer, die verzocht assistentie bij een brand in de meterkast. De brand is ontstaan in de 

elektrische binneninstallatie. Als gevolg van de brand is een isolatiekoppeling door warmte bezweken en is het gas ontstoken. Om 

de gasuitstroom te stoppen is de hoofdkraan van de meteropstelling bediend. Aansluitend hebben de monteurs op verzoek van de 

brandweer de dienstleiding buiten voor de deur definitief opgekapt. 

18-1-2020 Middelburg onbekend meterkast rook woonhuis 0G In een woning aan de veeresingel is vrijdagavond een brand ontstaan. Wat precies in brand heeft gestaan is niet bekend. Rond 

22.45 uur kwamen de bewoners van de woning er achter dat er rook uit de meterkast kwam. Er raakte niemand gewond.  

20-1-2020 Heeze kortsluiting onbekend brand chalet 0G Een chalet op camping Heezerenbosch in Heeze is in de nacht van zondag op maandag een chalet volledig verwoest door een 

brand. Volgens de brandweer is kortsluiting een mogelijke oorzaak van de brand. De brandweer had de brand snel onder controle 

en kon enkele gasflessen die in het chalet lagen veiligstellen. Toen de brand uitbrak, was er niemand in het chalet aanwezig. De 

buitenmuren staan nog, maar het chalet kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt onderzocht. 

20-1-2020 Groningen onbekend oven rook woonhuis 0G In een woning aan de Zwarteweg in de Noorderplantsoenbuurt heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. De melding van de 

brand kwam rond 13.10 uur binnen bij de hulpdiensten die daarop een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Bij 

aankomst bleek er rookontwikkeling te zijn in de woning”, vertelt Ten Cate. “Brandweerlieden hebben het pand betreden en zijn op 

onderzoek uitgegaan.” Volgens Martin Nuver van 112groningen.nl was een rokende oven de boosdoener. De rook had de 

rookmelders in werking gezet waarna omstanders 112 hadden gebeld. De bewoners waren niet thuis. 

21-1-2020 Emmeloord oververhitting oplader rook woonhuis 0G Bij een brand in een woning aan de Prof. ter Veenstraat heeft de brandweer maandag huisdieren gered. Omstreeks 15:30 uur 

belde de bewoonster van de hoekwoning naar 112 omdat bij thuiskomst de benedenverdieping vol rook stond. De brandweer heeft 

bij aankomst direct een binnenaanval gedaan en wist de brand in de kiem te smoren. Een oplader in een stekkerdoos en wat 

spullen ernaast, zoals een camera, hadden vlam gevat in de woonkamer.  

21-1-2020 Anloo onbekend meterkast brand chalet 0G De brandweer moest gisteravond laat uitrukken voor een gebouwbrand in Anloo. Ter plaatse bleek het op de camping aan de 

Bosweg te zijn. Hier stond de meterkast van een chalet in brand.De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder 

controle. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. 

22-1-2020 Hillegom kortsluiting lamp rook woonhuis 1RZ Door brand in een huis aan de 1e Loosterweg in Hillegom moest in de nacht van dinsdag op woensdag een bewoner naar het 

ziekenhuis. De brand ontstond door kortsluiting in een spotje op het plafond. Daardoor ontstond veel rook, die gedurende de hele 

avond vrijkwam. De twee bewoners merkten de brand pas later op. Ook kwam er koolmonoxide vrij. Door de hoge hoeveelheid 

koolmonoxide is een bewoner met klachten naar het ziekenhuis gebracht. 
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22-1-2020 Osdorp onbekend magnetron brand woonhuis 0G Keukenbrand in woning Osdorp door magnetron. In de keuken van een woning aan de Martini van Geffenstraat in Osdorp is 

woensdagochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft het vuur gedoofd 

24-1-2020 Rotterdam kortsluiting bedrading brand winkel 0G In een tassenwinkel aan de Meent in Rotterdam is donderdagnacht brand uitgebroken. Dat kwam volgens de brandweer door een 

waterlekkage bij de bovenburen. Elektra in de winkel vloog vervolgens door kortsluiting in brand. Het vuur werd rond kwart over vijf 

gemeld, rond zes uur was de brand onder controle. Er was niemand in het pand aanwezig. Wel is er schade aan de winkel 

ontstaan. 

25-1-2020 Kootwijkerbroek onbekend lamp rook stal 0G  Zaterdagmorgen 25 januari rond 6.55 uur is brand ontstaan in een stal bij een woning aan de Laageinderweg in Kootwijkerbroek. 

Bij de brand kwam veel rook vrij. Bewoners merkte de brand op en hebben direct de hulpdiensten ingeschakeld. De oorzaak van de 

brand is mogelijk een lamp geweest. Een kalfje heeft rook ingeademd en heeft dat niet overleefd. 

25-1-2020 Middelburg vermoedelijk 

kortsluiting 

elektrische aansteker rook woonhuis 0G Studenten komen met de schrik vrij; 'De deur zat op slot en er kwam rook onder vandaan' De studenten zijn flink geschrokken van 

de brand die vanmorgen uitbrak in hun woning aan de Pluimstraat in Middelburg. Niemand raakte gewond omdat ze op tijd naar 

buiten zijn gegaan. Een kamer op de eerste verdieping is volledig uitgebrand vermoedelijk door kortsluiting in een elektrische 

aansteker. 

26-1-2020 Enschede onbekend wasdroger rook café 0G Bistro- en Wijnbar BRUUT in het centrum van Enschede heeft in de nacht van zaterdag op zondag veel schade opgelopen. Op de 

bovenverdieping van de keuken brak brand uit. Volgens de brandweer is er sprake van veel brand- en rookschade. Vanwege de 

rookontwikkeling moest ook het onderliggend restaurant rookvrij gemaakt worden. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de 

brand is een defecte wasdroger.  

26-1-2020 Hoogezand kortsluiting onbekend brand woonhuis 0G Door een kortsluiting in de keuken ontstond een brand in een woning aan de Foxham in Hoogezand. De bewoners waren op tijd 

buiten. De brandweer heeft de brand geblust. In de bijkeuken is brandschade. 

27-1-2020 Zwijndrecht vermoedelijk 

kortsluiting 

stekkerdoos brand woonhuis 0G Op de Sonate in Zwijndrecht heeft maandagmiddag 27 januari 2020 korte tijd een woningbrand gewoed. De brand die ontstond op 

de bovenverdieping van een woning werd door buurtbewoners ontdekt. Die belden daarop rond 15.00 uur de brandweer. De 

brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de woningbrand geblust. De woning liep door de brand minimale schade op. De 

vermoedelijke oorzaak van de brand is kortsluiting in een stekkerdoos waarbij wat papier vlam vatte. Nadat de brand onder controle 

was heeft de brandweer de woning geventileerd. Ook de politie kwam ter plaatse. Ten tijde van het uitbreken van de brand waren 

er geen personen in de woning aanwezig. 

27-1-2020 Bussum vermoedelijk 

kortsluiting 

ventilatie brand woonhuis 0G Een brandje vanmorgen aan de Driestweg viel volgens de brandweer 'reuze mee'. De bewoonster belde de brandweer omdat er 

een brandje in de douchecel was. Het brandje was onstaan in het ventilatiekanaal van de douche. Citaat: 'Het kan zijn dat er 

kortsluiting was'. 

28-1-2020 Roermond onbekend accu brand ziekenhuis 0G Een alerte ziekenhuismedewerker heeft in de nacht van maandag op dinsdag een brand in het Laurentius-ziekenhuis in Roermond 

voorkomen. De verpleegkundige zag rond 1:00 uur tijdens een ronde op de afdeling, dat er rook uit een broodserveerwagen kwam. 

Als de verpleegkundige het rokende apparaat niet had opgemerkt, was er mogelijk brand ontstaan in het ziekenhuis. Volgens een 

correspondent ter plaatse is een defecte accu de oorzaak. 

29-1-2020 Asten brand lamp rook bedrijf 0G In het bedrijfspand van Van den Bosch Geluidstechniek aan de Stikker in Asten heeft woensdagavond brand gewoed. Daarbij 

kwam veel rook vrij, waarschijnlijk veroorzaakt door brandende elektronica, kabels en kunststoffen. Het vuur is vermoedelijk 

ontstaan door noodverlichting die is gaan branden, denkt de brandweer. Door de gunstige windrichting ging de rook niet richting 

Asten. 

29-1-2020 Schiedam kortsluiting bedrading rook bedrijf 0G De brandweer in Schiedam rukt momenteel uit naar een brand bij Itho Daalderop in de Admiraal De Ruyterstraat. De brand is onder 

controle. In het logistieke deel van het pand was rook geconstateerd na kortsluiting. De situatie was snel onder controle. Na 

onderzoek bleek er kortsluiting ontstaan te zijn in de elektrische installatie. De situatie was snel onder controle. Het is niet bekend 

hoe groot de schade is door de brand. 

29-1-2020 Geertruideberg onbekend wasmachine of 

wasdroger 

rook schuur bij woonhuis 0G In een schuur achter een woning aan de Karel V Laan in Geertruidenberg is dinsdagavond rond 23.15 uur brand uitgebroken. Er 

was sprake van flinke rookontwikkeling. Volgens een bewoner zou er een wasmachine en droger in de ruimte staan. Of dat de 

oorzaak van de rookontwikkeling is geweest, moet nog duidelijk worden. Er raakte niemand gewond. 
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29-1-2020 Kolhorn onbekend elektrische deken brand woonhuis 0G Een krantenbezorger heeft vanochtend vroeg een bewoner van een woning in Kolhorn gewekt en uit huis gehaald nadat de 

bezorger zag dat de woning in brand stond. Rond tien over vijf 's nachts zag de vrouwelijke krantenbezorger dat een bungalow aan 

de Vijverlaan in Kolhorn in brand stond. Direct belde ze 112 en ging de woning binnen. De bezorger maakt de bewoner wakker en 

haalde diegene uit het huis. De slaapkamer van de bungalow is op de begane grond. Dat meldt het Noordhollands 

Dagblad. Waarschijnlijk is een vlam gevatte elektrische deken waaronder de bewoner lag, de oorzaak van de woningbrand. De 

bewoner is naar het ziekenhuis gebracht vanwege ingeademde rook. De brand is door de brandweer geblust en de bungalow is 

geventileerd.  

29-1-2020 boekelo brand wasdroger brand restaurant 0G Meer opgelucht dan verdrietig: zo voelt eigenaresse Renate de Bruine van Ribhouse Texas zich. In het grillrestaurant brak 

woensdagnacht brand uit. Door snel optreden van buren en brandweer, bleef de schade beperkt. Een wasdroger in het washok had 

na sluitingstijd vlam gevat. En dat terwijl de machine volgens De Bruine niet eens draaide, zelfs het deurtje stond op een kier. 

"Maar de was zat er nog wel in. Blijkbaar kan er dan nóg zoveel statische elektriciteit ontstaan, dat het alsnog misgaat." 

30-1-2020 Anloo kortsluiting aggregaat brand camping 0G Op camping Anloo, de camping die donderdagochtend is afgesloten van stroom, is een noodaggregaat in brand gevlogen. De 

brandweer was al ter plaatse en kon dus snel te hulp schieten. Volgens woordvoerder Edwin Veldman van de Veiligheidsregio 

Drenthe vloog het aggregaat meteen na het aansluiten door kortsluiting in brand. Omdat de brandweer al op het terrein aanwezig 

was, was de brand snel gedoofd. Inspecteurs constateerden dat op het terrein was geknutseld met elektriciteitsdraden. 

30-1-2020 Arnhem vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand camper 0G Camper vliegt in brand, mogelijk als gevolg van kortsluiting. De Arnhemse brandweer is donderdagochtend uitgerukt voor een 

brandende camper aan de Sint Elisabethshof in de wijk Lombok. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar de brandweer 

vermoedt dat ergens in de kampeerwagen kortsluiting is ontstaan. 

30-1-2020 Bergeijk vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend rook restaurant 0G Kortsluiting vermoedelijke oorzaak van brand Hof van Heden in Bergeijk.  In het pand van café-restaurant Hof van Heden in 

Bergeijk heeft woensdagavond een grote uitslaande brand gewoed. Het vuur heeft het dak van de oude feestzaal verwoest. De rest 

van het gebouw heeft roet- en rookschade, aldus de brandweer. Kortsluiting is vermoedelijk de oorzaak geweest. 

30-1-2020 Drongen onbekend elektriciteitskast brand abdij 0G In de Oude Abdij in Drongen is donderdagmiddag even brand ontstaan aan een elektriciteitskast op de eerste verdieping. Het 

gebouw werd ontruimd, maar de situatie was snel weer in orde. De brandweer werd ter plaatse geroepen nadat het brandalarm 

afging in het gebouw. Op de eerste verdieping was een elektriciteitsbrand ontstaan. De brandweerlui snelden ter plaatse terwijl alle 

aanwezigen naar het Drongenplein evacueerden. De brand was snel geblust en de activiteiten in het gebouw konden weer hervat 

worden. 

31-1-2020 Poortugaal onbekend meterkast brand zorginstelling 0G Vrijdagmorgen 31 januari rond 9.20 uur is brand ontstaan in een verzorgingshuis aan de Het Wiel in Poortugaal. Brand woedde in 

de meterkast. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De hulpdiensten werden groots ingezet en brandweer schaalde 

direct op naar middelbrand. Even later was het sein brandmeester gegeven. 

31-1-2020 Nijmegen kortsluiting lamp rook winkel 0G De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt naar een winkel aan Plein '44 in Nijmegen. Daar was kortsluiting ontstaan in een lamp 

aan de winkel, en dat veroorzaakte de nodige rook, zowel in de winkel als in de bovenwoning. De brandweer heeft de winkel en 

woning geventileerd. Winkelend publiek moest de winkel korte tijd verlaten. 

1-2-2020 Beverwijk kortsluiting onbekend rook bedrijf 1R Een groothandel aan de Ringvaartweg in Beverwijk is zaterdagochtend vol rook komen te staan door een brand. De brand werd 

rond 11.15 ontdekt. Op een tafel was een voorwerp door kortsluiting in brand gevlogen. Het vuur was snel onder controle. De 

brandweer was nog wel geruime tijd bezig met ventileren. Een persoon moest zich door ambulancepersoneel laten behandelen 

vanwege rookinhalatie.  

3-2-2020 Budel-schoot onbekend meterkast brand woonhuis 0G De brandweer en politie zijn zondagochtend rond 11.15 uur gealarmeerd voor een woningbrand in Budel-Schoot, aldus Weert de 

Gekste. In een woning aan de Adam van Moorselstraat was brand ontstaan in de meterkast. Vermoedelijk was kortsluiting de 

oorzaak. De bewoner ontdekte de brand en waarschuwde de brandweer. De brandweer had de situatie snel onder controle. Enexis 

werd ingeschakeld voor de verdere afhandeling van het incident. Niemand raakte gewond. 

5-2-2020 Wijk aan zee onbekend meterkast rook sporthal 0G In sporthal De Moriaan aan de Dorpsduinen in Wijk aan Zee is woensdagochtend brand uitgebroken. De brand woedde bij de 

meterkast, meldt de Veiligheidsregio. De hal en kleedkamers stonden vol rook. De brandweer moest het dak openmaken met een 

kettingzaag om goed te kunnen blussen. Het vuur en het slopen van het dak zorgden voor de nodige schade. 
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6-2-2020 Urk vermoedelijk 

kortsluiting 

afzuigkap brand woonhuis 0G Kleine keukenbrand in woning Robbenplaat Urk. In de keuken van een tussenwoning aan de Robbenplaat op Urk werd 

donderdagmiddag rond 13.45 uur brand ontdekt. De hulpdiensten waren na de melding snel ter plaatse. De bewoners waren toen 

al veilig buiten. De afzuigkap in de keuken vatte vlam, aldus de brandweer. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan. Het bleef bij 

een klein brandje. De brandweer heeft de afzuigkap gedemonteerd en buiten laten afkoelen. Vervolgens is de inzet afgerond. Er 

was niet tot nauwelijks schade in huis. 

8-2-2020 Bladel oververhitting tosti-ijzer rook bedrijf 0G Een heet tosti-ijzer heeft zaterdagochtend voor consternatie gezorgd aan de Hofdreef. Het apparaat zorgde in een Bladels pand 

voor rookontwikkeling. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse om de brand te blussen. Betrokken bewoners 

werden naar buiten begeleid. Niemand raakte gewond. 

8-2-2020 Almelo onbekend bedrading brand woonhuis 0G In de Wondestraat in Almelo is zaterdagavond een brand ontstaan in een woning. Volgens de brandweer is de brand mogelijk 

ontstaan door elektra. 

8-2-2020 Rotterdam onbekend meterkast brand winkel 0G In een outlet winkel voor schoenen aan de Poolsterstraat heeft korte tijd brand gewoed in de meterkast. De brand brak uit en al snel 

sprongen de sprinklers aan, hierdoor kon de brand zichzelf niet uitbreiden en bleef deze beperkt tot de meterkast. De winkel werd 

tijdig ontruimd en ook de omgeving werd afgezet in het winkelcentrum Alexandrium. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de 

sprinkler kunnen uitschakelen. De schade is beperkt gebleven tot de schoenenwinkel, en shoppers kunnen gewoon terecht bij de 

andere winkels. 

10-2-2020 Nijmegen onbekend stopcontact brand schuur bij woonhuis 0G In een schuurtje aan de Dukaatstraat in Nijmegen heeft in de nacht van zondag op maandag korte tijd brand gewoed. Waarschijnlijk 

is de brand ontstaan in een stopcontact. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg de melding rond 00.30 uur en was snel ter 

plaatse. Zo kon worden voorkomen dat het schuurtje volledig in de as werd gelegd. Alleen wat hout is verbrand. 

12-2-2020 Oss kortsluiting onbekend brand keet 0G In het Elzeneindpark in Oss is in de nacht van dinsdag op woensdag een bouwkeet in vlammen opgegaan. Rond 1.15 uur kwam 

een melding binnen van een buitenbrand aan de Coornhertstraat. Ter plaatse bleek in de buurt van flats aan de Van Veldekestraat 

in het park een bouwkeet in lichterlaaie te staan. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand met twee stralen hoge druk 

snel onder controle. Volgens buurtbewoners diende de keet voor stratenmakers die in de omgeving aan het werk waren. Behalve 

de brandweer en politie kwamen ook een medewerker van de gemeente Oss en iemand van het buurtpreventieteam van de wijk 

Ruwaard ter plaatse. De brand is volgens de politie ontstaan door kortsluiting. 

12-2-2020 Haren onbekend meterkast brand woonhuis 0G In een tussenwoning aan de Agricolahof in Haren heeft woensdag korte tijd een brand gewoed. De brandweer van Haren had de 

brand, die op enig moment uitslaand was, binnen een halfuur onder controle. De brandweer was met twee brandweerwagens en 

een hoogwerker uitgerukt om het vuur, dat kort voor zessen was ontstaan in de meterkast van de woning, te blussen. De oorzaak is 

nog niet bekend. 

12-2-2020 Nijverdal oververhitting ventilatie brand bedrijf 0G Bij Addcomp Holland is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar middelbrand, maar door snel handelen 

van medewerkers waren de vlammen al snel onder controle. De brand woedde aan de Diesselstraat in Nijverdal. Medewerkers 

zagen daar vlammen uit de afzuiginstallatie van het bedrijf komen. Volgens de brandweer liep de temperatuur van de motor in de 

installatie erg snel op. In de daaropvolgende uren is de situatie door medewerkers nauwlettend in de gaten gehouden.  

13-2-2020 Vlaardingen onbekend vaatwasser brand woonhuis 1R Brand in vaatwasser Holysingel Vlaardingen. Donderdag aan het einde van de ochtend is er brand ontstaan in een vaatwasser in 

een woning aan de Holysingel. Omdat het niet zeker was of het brandje uit was ging de brandweer met spoed ter plaatse voor een 

nacontrole. Het brandde niet meer maar er was wel veel rook vrij gekomen. De bewoonster had mogelijk teveel rook ingeademd 

waarop de brandweer de ambulance inschakelde voor een controle. 

13-2-2020 Apeldoorn onbekend wasmachine of 

wasdroger 

rook woonhuis 0G De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt voor een rookmelder bij woonlocatie de Aalscholverweg aan de Mantelmeeuw in 

Apeldoorn. De brandweer was snel ter plaatse en bij aankomst bleek er serieus wat aan de hand te zijn. Er bleek een brandje te 

zijn geweest in een wasmachine of droger aldus een omstander. De brandweer heeft de inhoud naar buiten gebracht en afgeblust. 

In het pand hing wat rook, de brandweer heeft nadat zij de brand hadden geblust het pand geventileerd. Nadat de brandweer 

metingen had verricht of er geen gevaarlijke stoffen in het pand hingen konden zij retour. Over de oorzaak van de brand is niets 

bekend. 
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18-2-2020 Heeswijk-Dinther onbekend frituurpan rook snackbar 0G Restaurant Amon en kapsalon Barbershop 56 in Heeswijk-Dinther kunnen als verloren beschouwd worden. Van beide zaken aan 

de Schoolstraat is, na de brand die dinsdagmiddag uitbrak, weinig meer over. De brand ontstond vroeg in de middag in de keuken 

van de grillroom, bij het aanzetten van de frituur. De vlammen sloegen al snel over naar de naastgelegen kapsalon Barbershop 56, 

die van dezelfde eigenaar is. Ook café Elsie, aan de andere kant naast Amon gelegen, kreeg het te verduren. Daar barstte onder 

meer een raam. Ook liep de kroeg rook- en roetschade op. Weer naast café Elsie zit een Chinees restaurant gevestigd. Ook daar 

was sprake van rook- en roetschade. Er zijn geen gewonden gevallen. 

18-2-2020 Assen onbekend cv-ketel rook woonhuis 0G De brandweer van Assen moest maandag uitrukken nadat er rook in een woning was geconstateerd. Dat was in een woning aan de 

Hofstukken. Bewoners hadden een knal bij de CV-ketel gehoord waarna er rook was gesignaleerd. De brandweer werd gebeld die 

de woning controleerde. Na een inspectie bleek de woning veilig en konden de brandweerlieden weer terug naar de kazerne keren. 

19-2-2020 Gouda kortsluiting wasdroger brand schuur bij woonhuis 0G Een droger is in de brand gevlogen aan de Dotterplantsoen in Gouda. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de vlammen niet zijn 

overgeslagen naar het houten schuurtje waarin de droger stond. 

Een kortsluiting was rond 13.50 uur de veroorzaker van de brand. Omdat de brandweer snel kon blussen, heeft er alleen wat hout 

gesmeuld. De droger werd snel naar het midden van de tuin verplaatst. Er is niet veel meer over van het apparaat. 

20-2-2020 Kampen kortsluiting meterkast brand woonhuis 0G Donderdagavond om 23:26 is de brandweer van Kampen gealarmeerd voor een brandgerucht aan de Paardebloem in Kampen. 

Ter plaatse gekomen bleek er daadwerkelijk sprake van een (beginnende) brand in de meterkast, welke is ontstaan door 

kortsluiting onder de grond voor de woning. Meerdere woningen zitten momenteel zonder stroom 

20-2-2020 Schiedam onbekend wasdroger rook woonhuis 1RZ In een woning aan het Gimbergpad in Woudhoek is vanmorgen brand uitgebroken op zolder. Bij aankomst van de brandweer kwam 

er veel rook uit de woning. Een ambulance was direct uit voorzorg meegestuurd. 

De brandweer schaalde op naar middelbrand, ook al omdat ze veel moeite had om de woning te betreden. Het lukte uiteindelijk om 

via de achterzijde binnen te komen om te beginnen met blussen. In de woning waren nog twee katten en een papegaai aanwezig. 

De brand is mogelijk ontstaan in de wasdroger die op zolder stond. De overbuurman zag bij het ontstaan van de brand de vonken 

uit het dak slaan. In de woning waren nog drie katten en een papegaai. Alle huisdieren zijn uiteindelijk veilig door de 

dierenambulance uit de woning gehaald. Een buurman heeft teveel rook ingeademd en is voor controle meegenomen naar het 

ziekenhuis. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners bij te staan. 

21-2-2020 Leiden onbekend meterkast rook woonhuis 0G In een woning aan de Rooseveltstraat in Leiden heeft donderdagavond even na 23.00 uur een brand gewoed. De bewoner moest 

uit haar woning worden gered. De brand is ontstaan in de meterkast van de woning en door de rookontwikkeling werd een 

rookmelder geactiveerd. De bewoner bleek echter diep in slaap en hoorde niets van het alarm. Een alerte buurman hoorde de 

rookmelder wél afgaan en alarmeerde de brandweer. 

22-2-2020 Schijndel onbekend accu rook bedrijf 0G Zaterdagavond 22 februari rond 23.23 uur is brand ontstaan in een bedrijfspand aan de Heidebloemstraat in Schijndel. Bij een 

bedrijf dat gespecialiseerd is in batterijen is door nog onbekende oorzaak brand ontstaan in fietsaccu's. De brandweer heeft een 

glazen deur moeten openbreken om binnen te komen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Ook naastgelegen bedrijven hebben last 

van rookschade. De brandweer heeft meerdere panden geventileerd. 

23-2-2020 Almere onbekend meterkast brand restaurant 0G De brandweer is zondagmorgen rond 07.30 uur uitgerukt voor een felle brand bij Chinees restaurant Tang Dynastie aan de 

Sumatraweg in Almere Buiten. Het restaurant ligt vlakbij de brandweerkazerne, waardoor de brandweer binnen een minuut ter 

plekke was. Het vuur woedde vooral in de meterkast, en was snel geblust. Daardoor kon de directe brandschade naar verhouding 

beperkt worden gehouden. De brandweer kon niet voorkomen dat het restaurant vol rook kwam te staan. 

23-2-2020 Eexterveen kortsluiting stopcontact brand school 0G Kortsluiting in stopcontact doet brandweer uitrukken naar Eexterveen. Zondagmiddag moesten de brandweer mensen van Annen 

en Gieten uitrukken naar een brand in OBS De Springplank. Een interieur verzorgster was er bezig met schoonmaak 

werkzaamheden toen zij ineens merkte dat de stroom wegviel bij het stofzuigen. Ze zag rook uit het stopcontact komen in 

tegenwoordigheid van geest schakelde zij de stroom uit in de meterkast. waarop zij de 112 belde en die vertelden haar dat ze naar 

buiten moest gaan en de komst van de brandweer afwachten. Brandweer Annen die als eerste ter plaatse was heeft een nacontrole 

uitgevoerd. De schade betrof wat gesmeulde kabels in het stopcontact. 
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24-2-2020 Capelle ad Ijssel kortsluiting oven rook woonhuis 0G Maandagavond 24 februari rond 22.10 uur is de brandweer opgeroepen voor een brand aan de Jacob Catslaan in Capelle aan den 

IJssel. Door kortsluiting in een oven van een woning is veel rook vrijgekomen. De bewoners wisten de woning op tijd te verlaten, er 

is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft de woning geventileerd. 

24-2-2020 Musselkanaal onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Wasdroger in brand bij Geraniumstraat in Musselkanaal. Maandagmorgen om 09:35 uur een woningbrand aan de Geraniumstraat 

in Musselkanaal. Het ging om een wasdroger.Ter plaatse was veel rookontwikkeling aan de achterzijde van het pand. De brand 

was snel onder controle. De schade bleef beperkt. 

25-2-2020 Hunsel blikseminslag onbekend brand boerderij 0G In een boerderij in Hunsel in dinsdagmiddag brand uitgebroken na een blikseminslag. De bliksem sloeg in via de schoorsteen. Dat 

gebeurde rond 16:20 uur. Schade De brand ontstond op de bovenverdieping van de boerderij in de Smidstraat. Een slaapkamer is 

volledig uitgebrand. De schade is aanzienlijk. Niemand raakte gewond. De bewoners van de boerderij hebben zichzelf in veiligheid 

kunnen brengen. Geen stroom Als gevolg van de blikseminslag en de brand zit de buurt een tijd lang zonder stroom. 

26-2-2020 Urk onbekend cv-ketel brand pizzeria 0G De brandweer van Urk moest woensdagmiddag uitrukken voor een brand bij een pizzeria/grillhouse. Het vuur bij La Cassa ontstond 

rond 14:30 uur op de zolder van het pand, volgens de brandweer vermoedelijk door de cv-ketel. Vanwege de brand werd de 

pizzeria ontruimd. 

26-2-2020 Alphen ad rijn onbekend onbekend brand winkel 0G Winkelcentrum De Baronie in Alphen aan den Rijn is woensdagmiddag gedeeltelijk ontruimd omdat er brand was ontstaan in een 

technische ruimte van het winkelcentrum. Het betrof een brand in de technische ruimte tussen de Action en kledingwinkel Switch. 

Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het gedeelte waar de brand woedde, was afgesloten voor publiek 

27-2-2020 Someren onbekend oplader brand loods 0G In een caravanstalling aan de Heikantstraat in Someren woedde donderdagavond een uitslaande brand. Een oude Mercedes, die 

aan een acculader hing, vatte vlam. Er vielen geen gewonden. 

27-2-2020 Aalten onbekend alarminstallatie brand winkel 0G In een supermarkt in Aalten is vrijdagochtend brand ontstaan in de meterkast. De winkel kwam daarbij vol te staan met rook. De 

brandweer werd rond 08.00 uur gealarmeerd voor de brand in de supermarkt aan de Admiraal de Ruyterstraat. Ter plaatse bleek er 

brand te zijn ontstaan in de alarminstallatie, wat zorgde voor een rookontwikkeling in de winkel. De aanwezigen zijn daarop naar 

buiten begeleid. Toen brandweerlieden de meterkast openden, bleek het vuur al te zijn gedoofd. Het is niet bekend hoeveel schade 

er is ontstaan door de brand. De supermarkt is inmiddels weer open voor het winkelend publiek. 

28-2-2020 Groningen oververhitting oven brand studentenhuis 0G De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een brand in een studentenhuis in Groningen. In het pand aan de Lijnbaanstraat was 

een stokbroodje in de oven in brand gevlogen. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft het pand geventileerd. 

29-2-2020 Amersfoort kortsluiting onbekend brand wasstraat 0G Een wasstraat aan de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort vatte gisteravond spontaan vlam. De brandweer rukten even voor 

twaalven uit naar industrieterrein de Isselt.  

De brandweer moest de roldeur van de wasstraat forceren om naar binnen te kunnen. De wasstraat stond toen al vol met rook. 

Vermoedelijk was kortsluiting in de apparatuur van de carwash de oorzaak van de brand.  

3-3-2020 Rotterdam elektrisering meterkast brand woonhuis 1G Een man is vanmiddag geëlektrocuteerd in een woning aan de Hogenbanweg, op de grens van Rotterdam en Schiedam. De 

hulpdiensten rukten uit, ook de traumahelikopter. De man stond bij een meterkast toen er door nog onbekende oorzaak een 

steekvlam ontstond. Het slachtoffer liep zware brandwonden op, deze werden gekoeld voordat de hulpdiensten ter plaatse 

kwamen. Er ontstond een kleine brand, die snel onder controle was. De brandweer heeft de woning geventileerd en gecontroleerd. 

Het slachtoffer is met spoed onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis vervoerd. 

4-3-2020 Marum kortsluiting meterkast brand woonhuis 0G De brandweer van Marum werd woensdagmorgen om 10:30 uur gealarmeerd voor een brand in een electrakast, dit aan de 

Wilgenlaan in Marum. Naaktslakken kropen in het kastje. Door het brandje zitten enkel huishoudens aan de Wilgenlaan zonder 

stroom. Hoelang dit nog gaat duren, is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om kortsluiting. 

4-3-2020 Leiden onbekend computer brand ziekenhuis 0G De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een brand in het Alrijneziekenhuis aan de Houtlaan in Leiden. De brand bleek te 

zijn uitgebroken op de achtste etage van het kantoordeel van het Alrijne-ziekenhuis aan de Houtlaan. Daardoor zijn de patiënten 

niet in gevaar geweest, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands Midden. Een computer zou de oorzaak van de brand 

zijn geweest. 

6-3-2020 Kampen kortsluiting onbekend brand woonhuis 0G Vrijdagavond 6 maart rond 22.25 uur is brand ontstaan in een woning aan de Thomas Seerattstraat in Kampen. Kortsluiting in de 

woning zou de boosdoener zijn geweest. De bewoner zou de brand deels zelf geblust te hebben en vervolgens naar buiten zijn 

gegaan. Voor zover bekend raakt deze niet gewond. Brandweer wist het vuur snel na te blussen en de woning wordt geventileerd. 
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7-3-2020 Hilversum kortsluiting bedrading brand woonhuis 0G Maandagmorgen 7 maart is de brandweer van Hilversum en Bussum rond 10.45 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de 

Eemnesserweg in Hilversum. In een woning was men bezig met het aanleggen van zonnepanelen op het dak. Tijdens de 

werkzaamheden moest er een gaatje geboord worden in een muur. Tijdens het boren in de muur is er een stroomdraad geraakt, 

door het raken van de stroomdraad is aan de andere kant van de muur bij de buren brand ontstaan. Toen de brandweer ter plaatse 

kwam is er direct begonnen met bluswerkzaamheden. Uitbreiding van de brand is door het snelle optreden weten te voorkomen. 

Nadat de brand geblust was is de woning geventileerd, bij de brand is niemand gewond geraakt. 

8-3-2020 Barneveld onbekend wasmachine of 

wasdroger 

rook woonhuis 0G Zondagavond 8 maart rond 20.20 uur is brand ontstaan in een woning aan de Thorbeckelaan in Barneveld. Op de bovenverdieping 

was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Bij de brand kwam veel rook vrij. De bewoonster heeft de woning op tijd kunnen 

verlaten. De brand zou zijn ontstaan in een wasmachine of wasdroger. 

8-3-2020 Nieuw Volendam oververhitting wasdroger brand woonhuis 0G Woensdag om 11.45 uur moest de brandweer uitrukken naar de Burg. van Baarstraat. In het schuur van de familie Tol was door 

oververhitting de wasdroger in brand gevlogen. Gerie Schilder-Tol was juist op bezoek bij haar moeder en zij merkte de 

rookwalmen op uit het schuur. Meteen werd de brandweer gealarmeerd. Door Gerie werd kordaat opgetreden. De stekker van de 

wasdroger werd uit het stopcontact gehaald en emmers water werden uit de vijver geschept om het vuur te blussen in de berging 

die vol met rook stond. Al snel arriveerde de brandweer ter plaatse. De nog smeulende wasdroger werd door de brandweermannen 

uit het schuur getild en op het grasveld geplaatst. Met enkele emmers water werd het vuur geblust. Al snel kon het sein ‘brand 

meester’ gegeven worden. 

9-3-2020 Leeuwarden onbekend meterkast brand appartement 0G Maandagmiddag 9 maart rond 13.25 uur is brand ontstaan in de meterkast van een flatwoning aan de Prinsessenweg in 

Leeuwarden. Wat de exacte oorzaak was van de brand in de meterkast, is niet bekend. Niemand zou gewond zijn geraakt. 

11-3-2020 Sliedrecht onbekend oven brand bakkerij 0G Bij het bedrijf Cérélia, bekend van de Jan Pannenkoeken, is woensdag 11 maart 2020 vroeg in de ochtend brand geweest in één 

van de ovens van de bakkerij. Dat bericht de Brandweer Zuid-Holland Zuid 

11-3-2020 Enkhuizen onbekend elektrische installatie onbekend school 0G Alle elektra in het noodgebouw van basisschool Het Driespan aan de Flosbeugel in Enkhuizen is woensdagochtend nagelopen 

door een monteur van energiebedrijf Engie. In twee units is de stroom uit voorzorg uitgeschakeld. Deze week bleek dat het 

noodgebouw in zeer slechte staat verkeert. Er zijn problemen met schimmel, lekkage en de elektrische installatie. Ouders vrezen 

voor de veiligheid van hun kinderen en eisen nu snel maatregelen van de gemeente Enkhuizen en de eigenaar van de units. Het 

gevaar van de elektra lijkt mee te vallen. Schooldirecteur Wilco Dam: ,,Alle units van het noodgebouw hebben een eigen zekering, 

die er bij kortsluiting uitvliegt. In een magazijn en een deel van een klaslokaal is de stroom eraf gehaald, de rest kan veilig gebruikt 

worden.’’ 

11-3-2020 Harderberg onbekend meterkast rook woonhuis 0G De brandweer van Bergentheim rukte woensdag 11 maart uit voor een brand aan de Breeslootdijk. De zoon die boven lag te slapen 

hoorde de rookmelder en maakte de medebewoners wakker en zagen dat de meterkast in brand stond, de bewoners hebben 112 

gebeld en ondertussen zelf het vuur weten te bestrijden. 

14-3-2020 Den Haag onbekend meterkast brand woonhuis 0G In een woning in de Wouwermanstraat in Den Haag is vanmiddag brand uitgebroken. Twee huizen boven de woning waar brand 

uitbrak zijn ontruimd. De straat is afgesloten. Volgens calamiteitensite Regio15 ontstond de brand in de meterkast. Het vuur is 

inmiddels onder controle. De woning zou veel schade hebben opgelopen.  

15-3-2020 Vlaardingen onbekend meterkast rook woonhuis 1R Zondagmiddag rukte de brandweer uit naar de Staverenhoeve voor brand in een woning. Brandweer Vlaardingen en Schiedam 

gingen met spoed ter plaatse. Er bleek brand te zijn ontstaan in de meterkast, deze was echter al geblust door een bewoner met 

een poederblusser. De brandweer heeft een nacontrole in de woning uitgevoerd. De bewoners hadden wat rook ingeademd maar 

vonden het niet noodzakelijk dat er een ambulance ter plaatse zou komen. 

18-3-2020 Assen kortsluiting computer brand woonhuis 0G De brandweer van Assen is vanavond groots uitgerukt voor een brand op het Van Boeijen in AssenOost. De automatische 

brandmelding werd al snel opgeschaald naar een daadwerkelijke brandmelding, waarna er extra voertuigen werden opgeroepen 

omdat de brand uitslaand zou zijn. De brand zou zijn begonnen door kortsluiting in een slaapkamer. Bij het aansluiten van enkele 

boxen aan een pc zouden vonken over zijn geslagen naar een bed waarna brand is ontstaan. De BHV kon niet voorkomen dat de 

vlammen om zich heen konden slaan. De bewoners konden snel naar buiten worden gebracht en raakten niet gewond. 

18-3-2020 Ridderkerk onbekend meterkast stank woonhuis 0G Op woensdag 18 maart 2020 werd vroeg in de avond een melding bij de brandweer gedaan van een schroeilucht. Het betrof een 

woning aan de Noordmanstraat in de wijk ‘t Zand. De lucht bleek uit de meterkast te komen. De brandweer stelde een onderzoek in 

naar de schroeilucht. 
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19-3-2020 Farmsum onbekend computer brand bedrijf 0G De brandweer is donderdagochtend korte tijd aanwezig geweest bij een bedrijf aan de Steenweg in Farmsum. Via het automatische 

brandalarm werd de brandweer opgeroepen voor een brand in het gebouw. Al snel bleek er daadwerkelijk rookontwikkeling te zijn 

in een van de ruimtes, het gebouw werd door de BHV ontruimd. De brandweer heeft het pand gecontroleerd en stelde vast dat de 

rook door een computer werd veroorzaakt. 

20-3-2020 Alphen Onbekend magnetron brand woonhuis 0G Op vrijdagmiddag 20 maart werd de brandweer opgeroepen voor een melding van een woningbrand in de Pieter Floriszstraat. Het 

bleek te gaan om een brandje in een magnetron. De brand is geblust, de brandweer ventileert nu de woning. De bewoners waren 

thuis toen er brand ontstond in de magnetron, maar mankeren niks. 

20-3-2020 Ridderkerk oververhitting kookplaat stank woonhuis 0G Aan het begin van de avond is de brandweer uitgerukt voor een brandmelding aan de Boksdoornstraat in Ridderkerk. De 

bewoonster die slecht ter been is lag in bed toen een voorwerp begon te smelten op de kookplaat. Voordat de brandweer ter 

plaatse was is de mevrouw door de verpleging uit de woning gehaald. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis maar was erg 

geschrokken. De nacht brengt mevrouw in een andere woning door vanwege de stank. 

22-3-2020 Breukelen kortsluiting airfryer brand appartement 0G Een airfrayer is zondagavond in brand gevlogen in flat aan de Amaliastraat in Breukelen. De brand woedde in een appartement op 

de eerste verdieping. Bij aankomst van de hulpdiensten was de brand al onder controle. De airfrayer is in een prullenbak gelegd en 

op de galerij gezet, waarna brandweerlieden hebben gecontroleerd of het vuur echt uit was. De woning is door de brandweer 

geventileerd. Kortsluiting in de airfryer is de oorzaak van de brand. 

22-3-2020 Schiedam onbekend vaatwasser rook woonhuis 0G Zondagmiddag rond 15:00 is er brand uitgebroken in een portiekwoning aan het Newtonplein. De brand ging enige tijd gepaard met 

een behoorlijke rookontwikkeling. De bewoners waren niet thuis. De brand is ontstaan in de vaatwasser 

23-3-2020 Gorinchem onbekend meterkast stank woonhuis 0G De brandweer van Gorinchem is maandagavond 23 maart 2020 met spoed opgeroepen voor een woningbrand. Omstreeks 20.20 

uur hoorde bewoners van een woning aan de Haydnstraat geknetter in de meterkast. Ook zou er een brandlucht waargenomen 

zijn. De brandweer en politie waren snel ter plaatse. Er werd geen brand aangetroffen. De brandweer kon dan ook al snel weer 

terugkeren naar de kazerne. Een elektromonteur zal de meterkast nakijken. 

23-3-2020 Deurne onbekend vaatwasser brand woonhuis 0G In een woning in de Roothaertstraat in Deurne vloog zondagmiddag een vaatwasser in brand. Daarbij vielen geen gewonden. De 

brand begon rond 15.30 uur. De inwoner wilde het vuur in eerste instantie zelf blussen met een emmer water. Op aanraden van de 

brandweer staakte ze de poging en bracht de vrouw haar kinderen en zichzelf in veiligheid door naar buiten te vluchten. De 

vaatwasser kon snel worden geblust en werd naar buiten gesleept door de hulpdiensten. De vrouw en haar kinderen bleven 

ongedeerd. 

24-3-2020 Panningen vermoedelijk 

kortsluiting 

elektrische deken brand woonhuis 1G Door brand in een elektrische deken, is dinsdagmorgen vroeg in Panningen een vrouw gewond geraakt. Ze is per ambulance naar 

het ziekenhuis gebracht. Kortsluiting De elektrische deken vloog vermoedelijk door kortsluiting rond 1:30 uur in brand in het huis 

aan de Vosberg. De brandweer had de vlammen snel geblust, maar kon niet voorkomen dat de vrouw letsel opliep. 

24-3-2020 Kollum onbekend meterkast brand woonhuis 0G De brandweer van Kollum en Buitenpost moesten dinsdag rond 14.17 uur uitrukken voor een brand in een woning aan de Tsjerk 

Hiddesstraat in Kollum. In de woning zou brand zijn ontstaan in de meterkast. 

24-3-2020 Haastrecht onbekend ventilatie rook stal 0G Dinsdagmiddag 24 maart rond 12.40 uur is een stal aan de Hoenkoopse Buurtweg in Haastrecht vol met rook komen te staan door 

een brand in het ventilatiesysteem. Brandweer heeft controle uitgevoerd en hebben gezorgd dat de rook naar buiten kon komen. 

Voor zover bekend zijn er geen dieren of personen gewond geraakt. 

25-3-2020 Klazienaveen onbekend wasdroger rook woonhuis 0G Een brand in een wasdroger heeft vanavond schade veroorzaakt in een woning aan de Tuinstraat in Klazienaveen. Bij de brand 

kwam korte tijd veel rook vrij. Niemand raakte gewond, de bewoners konden het pand op tijd verlaten. De brandweer had het vuur 

snel onder controle, maar de woning liep rook- en waterschade op. 

25-3-2020 Amsterdam kortsluiting onbekend brand museum 0G Vanmorgen werden de Amsterdamse brandweerlieden ingezet voor een brand in het Amsterdam Museum aan de Kalverstraat. De 

brand is vermoedelijk door kortsluiting ontstaan in de uiterste hoek van het gebouw, nabij de opstelling van de afdeling Tweede 

Wereldoorlog. 

26-3-2020 Paasloo kortsluiting onbekend brand woonhuis 0G De brandweer van Oldemarkt en Steenwijk rukten donderdagochtend uit naar de Paasloërweg in Paasloo waar melding zou zijn 

van een woningbrand bij een groepsaccommodatie aanbieder. Door kortsluiting was er brand ontstaan bij de zolderruimte, omdat 

het brandalarm echter snel af ging kon er snel worden geblust door de aanwezigen waardoor een catastrofe is voorkomen. 
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27-3-2020 Maasdijk onbekend zonnepanelen brand schuur 0G Brandweerkorpsen Maasdijk en Maassluis moesten vrijdagochtend om 09:43 uur uitrukken naar de Kaapsebos in Maasdijk voor de 

melding gebouwbrand. In een schuur van een agrarisch bedrijf was bij een omvormer van zonnepanelen brand uitgebroken. Een 

man heeft geprobeerd de brand te blussen, maar het vuur ging niet uit. 

27-3-2020 Zwolle vermoedelijk 

kortsluiting 

bedrading rook winkel 0G Vrijdag werd net na de middag de brandweer ingeschakeld voor rookontwikkeling bij Bakker Bart aan de Diezerstraat in Zwolle. Ter 

plaatse kon de oorzaak van de rook niet worden gevonden. Gedacht wordt aan kortsluiting in een vitrine. Het bakkersbedrijf heeft 

een installatiebedrijf ingeschakeld om de oorzaak op te speuren. 

27-3-2020 Hedel kortsluiting oven brand winkel 0G Vrijdagmiddag 27 maart rond 12.35 uur is brand ontstaan in een oven van drogist Trekpleister aan de Voorstraat in Hedel. 

Medewerkers van de winkel hadden worstenboordjes in de oven gedaan en even laten ontstond kortsluiting. De brandweer heeft 

het vuur gedoofd en de schade bleef beperkt. De winkel is na de brand gewoon weer open gegaan. 

28-3-2020 Jisp onbekend meterkast brand woonhuis 0G Zaterdagmiddag omstreeks 13.15 uur is aan de Wolffsmolen in Jisp brand ontstaan. Het ging om een brand in een benedenwoning. 

De bewoners waren niet thuis en zaten bij de buren toen de brand uitbrak. Er was brand ontstaan in de meterkast. De woning heeft 

rookschade opgelopen door de brand. 

29-3-2020 Arnhem onbekend meterkast rook restaurant 0G In restaurant Studio Verheyden in de binnenstad van Arnhem heeft zondagmiddag brand gewoed. Bij het pand aan de Wezenstraat 

ontstond rond 13.15 uur flinke rookontwikkeling. Daarop is de brandweer groots uitgerukt. De onderverdieping bleek onder de rook 

te staan. De brand is ontstaan in de meterkast. Ook een naastgelegen restaurant heeft door het vuur rookschade opgelopen. 

29-3-2020 Utrecht onbekend meterkast brand woonhuis 0G In een huis in Leidsche Rijn heeft vanavond een korte maar uitslaande brand gewoed. De bewoners zijn ongedeerd gebleven en 

moesten halsoverkop hun huis uit. De brand was rond 20.00 uur in een woning aan de Turkse Hazelaarstraat, vlakbij sportpark 

Rijnvliet. De brandweer had het vuur al snel onder controle. De oorzaak is vermoedelijk een defect in de meterkast. 

29-3-2020 Veenendaal onbekend oven rook woonhuis 0G Zondagmiddag 29 maart rond 15.20 uur heeft een oven in een appartement aan de Markiezenhof in Veenendaal vlam gevat. Bij de 

brand kwam veel rook vrij in de woning op de tweede verdieping. Brandweer wist het vuur snel te blussen. 

29-3-2020 Utrecht onbekend kookplaat rook zorginstelling 0G Een woonzorgcentrum in Utrecht Transwijk is vanavond korte tijd deels ontruimd vanwege een brand. Die woedde op de vijfde 

verdieping van het gebouw in een keuken. De brand werd veroorzaakt door een kookplaatje. Het vuur was snel onder controle, 

maar door de rook moesten alle woningen op de vijfde verdieping ontruimd worden. 

30-3-2020 Bunschoten-

spakenburg 

onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Maandagavond 30 maart rond 20.30 uur heeft een droger in een woning aan de Nieuwe Schans in Bunschoten-Spakenburg vlam 

gevat. De brand was snel onder controle. Een aantal spullen die bij de droger stonden, zijn wel beschadigd geraakt. De brandweer 

heeft de droger naar buiten gebracht en de woning geventileerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 

31-3-2020 Leiderdorp onbekend accu rook bedrijf 0G Dinsdagochtend moest de brandweer met spoed naar Praxis Automation Technology op de Zijldijk in Leiderdorp voor brand. Er 

kwam uit het pand veel rook en de brandweer heeft onderzoek gedaan.De brandweer werd rond 10.30 uur gealarmeerd voor een 

gebouwbrand. Zij laat weten dat de brand veroorzaakt werd door verschillende accu’s die doorgebrand waren. Doordat de accu’s 

smolten zorgde dit voor rookontwikkeling. Daarnaast kwam er door de brand, in het pand en de omliggende omgeving, een rokerige 

en doordringende geur vrij. De brandweer heeft uiteindelijk die accu’s opgeruimd. Er zijn verder geen gewonden bij de brand 

gevallen. 

1-4-2020 Groningen onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Aan de Oosterkade in de stad werd woensdagmiddag om 15:05 uur brand gemeld in een woning. Ter plaatse leek het mee te 

vallen. De brandweer ging op onderzoek uit. Al snel zag men wat er aan de hand was in het pand. Het betrof een brand in een 

wasdroger die vlam had gevat. 

3-4-2020 Arcen onbekend meterkast brand appartement 0G De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex in het centrum van Arcen. De brand brak 

iets voor 14:00 uur uit in een meterkast. Het appartementencomplex werd ontruimd en de straat werd afgezet. De korte maar 

hevige brand had namelijk de gasaansluiting in de meterkast beschadigd. Enexis werd opgetrommeld om de gastoevoer naar het 

appartementencomplex af te sluiten. 

4-4-2020 Leiden vermoedelijk 

kortsluiting 

lamp brand woonhuis 0G In een woning aan de Floresstraat in Leiden is vrijdagavond een brand ontstaan doordat een lamp aan het plafond uit het niets 

vlam vatte.  Nadat de lamp vlam had gevat, sloeg de brand over naar het plafond. De inmiddels gearriveerde brandweer heeft de 

brandende lamp van het plafond getrokken en naar buiten gebracht. Een deel van het plafond moest worden opengebroken om bij 

de brandhaard te komen. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak geweest. 
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4-4-2020 Hoogeveen kortsluiting wasdroger brand appartement 0G In Hoogeveen is in een flatgebouw een wasdroger in de brand gevlogen. Dat gebeurde vrijdag aan de Curiestraat. De bewoner van 

de woning ontdekte dat er rook uit de wasdroger kwam en belde de hulpdiensten. De man probeerde zelf nog de brand te blussen, 

maar daardoor ontstond er kortsluiting. De brandweer heeft het vuur kunnen doven waardoor de brand snel onder controle was. 

8-4-2020 Assendelft vermoedelijk 

kortsluiting 

elektrisch apparaat brand woonhuis 0G De brandweer heeft woensdagavond een brand in een woning in Assendelft geblust. De brand is waarschijnlijk ontstaan door 

kortsluiting in elektronische apparatuur. Ondanks de inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat het huis zwaar 

beschadigd raakte: een groot deel van het interieur is zwart. 

8-4-2020 Delfgauw onbekend accu brand woonhuis 2G + 1B Zes bewoners van een woning in Delfgauw zijn woensdag gewond geraakt toen een laptop spontaan in brand vloog. De brandweer 

was snel ter plaatse. Alle zes de bewoners hebben rook ingeademd. Een jongen van 14 liep brandwonden op toen hij de laptop 

naar buiten wilde gooien. De brand ontstond volgens een woordvoerder van de brandweer compleet uit het niets. De accu van een 

laptop ontbrandde zonder enige waarschuwing. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. 

9-4-2020 Kwintsheul kortsluiting accu rook schuur 1R De eigenaar van een rozenkwekerij in Kwintsheul is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt nadat er brand 

uitbrak in zijn bedrijf. De man had rook ingeademd en moest in de ambulance nagekeken worden. De brand ontstond 

donderdagmorgen rond 01.00 uur bij het bedrijf aan de Hooghe Beer in Kwintsheul. Volgens de brandweer is de brand veroorzaakt 

door kortsluiting in het accupakket van een elektrische kar die geparkeerd stond in de schuur van de rozenkwekerij. De brandweer 

had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de eigenaar van het Westlandse bedrijf teveel rook had ingeademd. 

Hiervoor is de man nagekeken in de ambulance die ook ter plaatse was gekomen. 

9-4-2020 Utrecht onbekend meterkast brand snackbar 0G Donderdagavond 9 april rond 22.45 uur is brand ontstaan in cafetaria 't Parkhuys aan de Vrieslantlaan in Utrecht. Vele hulpdiensten 

werden opgeroepen voor een brand in de meterkast van de cafetaria. De brand was snel onder controle. Een monteur van Stedin 

heeft een gasleiding afgesloten die ook vlam had gevat. De brandweer heeft nog enige tijd nodig gehad om zeker te zijn dat al het 

vuur gedoofd was. Het pand heeft forse schade opgelopen door de brand. 

9-4-2020 Ven-Zelderheide onbekend meterkast elektrisering woonhuis 1B De Gennepse brandweer is eerder vanavond opgeroepen voor een controle in een meterkast aan de Zelder in Ven-Zelderheide. Bij 

het vervangen van een zekering is er een man gewond geraakt. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht in verband 

met brandwonden. 

10-4-2020 Schaijk kortsluiting onbekend brand schuur 1G Een man is vrijdagmiddag op een camping aan de Noordhoekstraat in Schaijk gewond geraakt toen een schuurtje in brand vloog. 

Hij verbrandde zijn hand en arm. De brand was vermoedelijk rond 14.30 uur ontstaan door kortsluiting. Ook een partytent en heg 

vatten vlam. De ambulance en brandweer waren aanwezig om de brand te blussen en de arm van de man te koelen. 

11-4-2020 Steenbergen kortsluiting elektrische installatie brand woonhuis 0G Onder een overkapping bij een woning aan de Van Bredastraat in Steenbergen heeft brand gewoed, de oorzaak was kortsluiting in 

een elektrische installatie.  

12-4-2020 Winschoten onbekend elektronica rook appartement 1R In een gebouw aan de Scheldestraat in Winschoten is zondagavond brand ontstaan. Vanuit een appartement was korte tijd 

rookontwikkeling waar te nemen, waarop de brandweer werd gebeld. Volgens ooggetuigen heeft een kast met elektronica vlam 

gevat, vermoedelijk is kortsluiting de boosdoener.De bewoner van de woning raakte niet gewond. Wel is er een ambulance ter 

plaatse gekomen vanwege vermoedelijk rook inhalatie. Door de snelle inzet van de bluslieden kon de brand snel worden 

bedwongen. 

13-4-2020 Groningen oververhitting cv-ketel rook woonboot 0G Maandagavond omstreeks tien over zeven werd de Groninger brandweer gealarmeerd voor een brand op een woonboot langs de 

Energieweg. Volgens de brandweer attendeerde een rookmelder de bewoners op problemen in de cv-ruimte. De politie en 

brandweer waren snel ter plaatse en troffen alleen een oververhitte cv-ketel aan. 

13-4-2020 Winschoten vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand woonhuis 0G De brandweer van Winschoten werd vanmorgen gealarmeerd voor een woningbrand aan het St. Vitusholt te Winschoten. Ter 

plaatse bleek het te gaan om een vrijstaande woning waarvan de bovenverdieping vol met rook stond. Het ging om een meterkast 

die in de brand stond. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van 

de brand.  

13-4-2020 Maarssen onbekend wasdroger rook woonhuis 1R In een rijtjeshuis in Maarssen is rond 18.30 uur een flinke brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een wasdroger. De brandweer 

wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren op de Suyderhoaan. Een van de bewoners heeft rook ingeademd en 

moest worden behandeld door ambulancemedewerkers. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 
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13-4-2020 Sliedrecht onbekend wasdroger rook woonhuis 0G Een droger in een flatwoning aan de Deltalaan in Sliedrecht is maandagmiddag 13 april 2020 in brand gevlogen. De bewoners 

wisten na het ontstaan van de brand even na 14.15 uur het appartement te verlaten en de brandweer werd gealarmeerd. Binnen 

korte tijd zorgde de brandende droger voor veel rookontwikkeling. 

13-4-2020 Vught onbekend oplader brand woonhuis 0G Om 06.23 uur krijgt de brandweer de eerste melding binnen. In Vught, aan het Wildpad, staat een elektrische auto in brand. De 

brandweermannen kunnen dan nog niet vermoeden dat ze een groot deel van de ochtend bezig zullen zijn met deze brand. De 

auto, een Audi, staat geparkeerd tussen twee huizen en is vermoedelijk in brand gevlogen tijdens het opladen. Het voertuig staat in 

lichterlaaie wanneer de brandweer aankomt. 

14-4-2020 Appelscha kortsluiting onbekend brand caravan 0G Een stacaravan is maandagmiddag zwaar beschadigd geraakt na een brand op vakantiepark De Roggeberg in Appelscha. Een 

schuurtje naast een stacaravan ging verloren door de brand. De stacaravan naast het schuurtje raakte beschadigd door de brand. 

Volgens de bewoner is de oorzaak kortsluiting geweest. De brandweer van Appelscha kwam ter plaatse en heeft de brand geblust. 

Een buurman ontdekte de brand en meldde bij het vakantiepark dat er brand was. De schade is groot door de brand en de 

stacaravan is onbewoonbaar. 

15-4-2020 Breda onbekend airconditioning brand woonhuis 0G In Breda is woensdagavond brand uitgebroken in een pand aan de Dreef in de wijk Princenhage. Dat meldt de brandweer, die 

uitrukte. Het vuur was redelijk snel onder controle. De brand woedde achter op een balkon en in een woning. Het vuur zorgde voor 

veel schade. De brandweer schaalde op naar middelbrand. Na het blussen werd de woning geventileerd. De brand is waarschijnlijk 

ontstaan bij een unit van een airco die buiten hing. 

15-4-2020 Weesp kortsluiting lamp brand appartement 1B Aan het Dichtershof brak vanmorgen rond kwart voor twaalf brand uit. De brandweer kon het vuur snel doven. De brand woedde in 

een woning van Sherpa, waar mensen met een (lichte) verstandelijke beperking wonen. Volgens getuigen zou de brand ontstaan 

zijn door kortsluiting in een lamp in de keuken. De brandweer heeft de lamp verwijderd. De bewoner van het appartement liep lichte 

brandwonden op aan zijn hand en is ter plekke behandeld door de ambulancedienst. 

16-4-2020 Roden vermoedelijk 

kortsluiting 

airfryer rook woonhuis 0G De brandweer moest donderdagavond even na 18.00 uur op komen draven voor een keukenbrand aan de Kymmellstraat in Roden. 

Volgens omstanders is er een airfryer in brand gegaan of heeft kortsluiting gehad met veel rookontwikkeling. De brandweer was er 

op tijd bij en heeft het apparaat onklaar gemaakt. 

16-4-2020 Apeldoorn onbekend stopcontact brand appartement 0G Bij een brand in gezondheidscentrum de Kristal aan de Nijbroekseweg is een appartement fors beschadigd geraakt. De brandweer 

kreeg rond 23.00 uur een melding binnen van een brand in een keuken. Bij aankomst van de brandweer stond het appartement vol 

met rook. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vermoedelijk zou er brand zijn ontstaan rondom een stopcontact en een 

waterkoker. 

16-4-2020 Odijk onbekend accu brand schuur 0G De brandweer in Odijk is gisteravond uitgerukt voor een beginnende brand in een schuur aan de Burgweg. Bij aankomst bleken 

twee accu's de oorzaak. Omstreeks 22.30 uur werd rookontwikkeling ontdekt bij de schuur. Aanvankelijk leken de zonnepanelen op 

het dak de oorzaak, maar na verdere inspectie bleek het om de twee opgeslagen accu's te gaan. Gealarmeerde brandweerlieden 

haalden de accu's uit het gebouwtje en wisten het beginnende brandje te blussen. Enkele andere spullen uit de schuur raakten ook 

beschadigd. 

17-4-2020 Vianen onbekend elektrische kachel brand keet 0G Aan De Limiet in Vianen is vanochtend een bouwkeet in brand gevlogen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit 

het dak. Het gaat om een unit van bouwbedrijf Van der Spek. Volgens medewerkers werd de bouwkeet gebruikt voor de opslag van 

bedrijfsspullen, administratie en werkkleding. Een deel hiervan is verloren gegaan. Het is onduidelijk hoe de brand precies is 

ontstaan, maar mogelijk heeft een elektrische kachel er iets mee te maken. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 

17-4-2020 Zwarte meer onbekend zonnepanelen brand woonhuis 0G In een woning aan de Stichtingstraat in Zwartemeer brak vrijdagmiddag aan het begin van de middag brand uit. De brand die bij de 

zonnepanelen op het dak van de woning zat werd bestreden door de brandweer van Emmen en Klazienaveen. De oorzaak van de 

brand wordt onderzocht. Een hond werd uit de woning gered. Er vielen geen slachtoers bij de brand. 

18-4-2020 Alblasserdam kortsluiting bedrading brand snackbar 0G De brandweer is zaterdagavond 18 april 2020 met spoed uitgerukt voor een brandmelding bij Snackbar Den Dam aan de Kerkstraat 

in Alblasserdam. In de zaak was een branderige lucht te ruiken. Er bleek kortsluiting te zijn ontstaan in bedrading onder de 

frituurpan. Er hoefde niet geblust te worden. De brandweer heeft geventileerd en gecontroleerd en kon al snel terug naar de kazern 

21-4-2020 Harderwijk kortsluiting afzuigkap brand appartement 0G Dinsdagmiddag 21 april kwam er een brandmelding binnen van appartementencomplex 'Rotonde' aan de Alberdingk Thijmlaan in 

Harderwijk. De brand in de keuken is door kortsluiting in de afzuiginstallatie ontstaan, de brandweer wist deze te blussen. 
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21-4-2020 Poeldijk vermoedelijk 

kortsluiting 

elektrisch apparaat brand bedrijf 0G Maandag op dinsdagnacht werden verschillende brandweer-eenheden opgeroepen voor een gebouwbrand aan het Uranus in 

Poeldijk. Volgens de woordvoerder van de brandweer heeft er korte tijd brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw. In het 

gebouw stond een meubelstuk in de brand, dit zou mogelijk zijn ontstaan door een elektrische apparaat wat kortsluiting zou hebben 

gehad. 

22-4-2020 Den Haag onbekend cv-ketel brand autobedrijf 0G In het gebouw van een autopoetsbedrijf aan de Laan van Deelen in Den Haag woedde woensdagavond een brand. Er zijn geen 

gewonden gevallen. Rond 23.00 uur had de brandweer het vuur gedoofd. De brand ontstond rond 21.45 uur. Er werden veel 

brandweerwagens opgeroepen en er was opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Dat werd gedaan omdat er meerdere bedrijven 

rondom het pand waar de brand woedde gevestigd zijn. Het vuur is ontstaan in de cv-installatie. 

22-4-2020 Oude Wetering onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Vanmiddag werden brandweer en politie opgeroepen wegens een rookmelding bij Uylenburch in de Saskia van Uylenburchlaan in 

Oude Wetering. Wat er aan de hand was? De bewoners hadden de droger aangezet, waar vervolgens rook uit kwam. Toen 

besloten zij de stekker eruit te trekken, maar het mocht niet baten. De rook bleef. De brandweer is naar binnen gegaan met een 

schuimblusser en heeft de droger uit de woning gehaald. De bewoners zijn ongedeerd gebleven. 

23-4-2020 Leeuwarden vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast rook bedrijf 0G De brand in het Discus-pand aan de Voorstreek, vorige week donderdag, is ontstaan bij de meterkast. Mogelijk is er sprake 

geweest van kortsluiting, maar dat valt niet meer te achterhalen, zegt Oeble Bouma van de politie. "Er is geen reden om te 

veronderstellen dat er opzet in het spel is", zegt de agent. Er ontstond donderdag even voor 15.00 uur een uitslaande brand in de 

platenzaak. Het vuur verwoestte de winkel, de drie woningen boven de zaak raakten onbewoonbaar. Wobbe van Seijen raakte zijn 

winkel en platencollectie kwijt, de zes bewoners hun appartement. Exacte oorzaak onduidelijk door de schade De forensische 

recherche ging na de brand op onderzoek. Zij kon de exacte oorzaak van de brand door de schade niet meer te achterhalen. "Het 

is in elk geval bij de meterkast ontstaan, maar er is niet uit te vinden hoe", zegt Bouma. "Kortsluiting zou kunnen, maar dat weten 

we dus niet." Rookontwikkeling kwam mogelijk door langspeelplaten Bij de brand kwam er veel rook vrij. Die rook is mogelijk 

ontstaan door smeulende langspeelplaten, zegt Bouma. "Het was een opslag van langspeelplaten. Daar zit brandbare stof in. Ik 

kan me voorstellen dat dat aan elkaar smeult." 

23-4-2020 Vegelinsoord kortsluiting lamp brand loods 0G Bij een loonbedrijf aan de Welleweg in Vegelinsoord heeft donderdagmiddag een kleine brand gewoed. Door kortsluiting in een tl-

buis was brand ontstaan. Door de hulpdiensten werd opgeschaald naar een middelbrand. Er raakte niemand gewond bij de brand. 

24-4-2020 Emmen onbekend frituurpan rook snackbar 0G Een grote brand in een cafetaria heeft vanmiddag voor veel onrust en rook gezorgd. De brand zou zijn begonnen in een frituurpan 

en daarna over geslagen zijn naar de rest van het pand. Hierbij kwam veel rook vrij. De rook was zo hevig dat de woningen boven 

de cafetaria, op last van de brandweer werden ontruimd. Er vielen geen gewonden bij dit incident. 

24-4-2020 Zevenaar onbekend frituurpan rook woonhuis 0G De keuken van een woning aan de Strausstraat in Zevenaar is vrijdagmiddag compleet onder de rook komen te staan. Dat kwam 

doordat een frituurpan in brand was gevlogen. In paniek heeft de bewoner de frituurpan van het aanrecht geveegd. De woning en 

de twee naastgelegen huizen zijn ontruimd vanwege de brand. De rookontwikkeling trok veel bekijks in de buurt. 

24-4-2020 Holten onbekend meterkast brand winkel 0G Een fietsenwinkel in Holten is vanochtend getroffen door een zeer grote brand. Die ontstond vermoedelijk in de meterkast nadat 

eigenaar Hans Bloemendal het licht aandeed. Niemand raakte gewond. 

25-4-2020 Amersfoort vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand winkel 0G Zaterdagmiddag rond 17:00 uur is de brandweer gestuurd naar de Hema aan de Emiclaerhof in Amersfoort. In de winkel sloegen 

volgens een medewerkster de vlammen uit het plafond. De brandweer verschaft zich toegang tot het plafond om de haard te 

vinden. Volgens een medewerkster was er vermoedelijk sprake van kortsluiting 

26-4-2020 Dordrecht onbekend wasmachine brand woonhuis 0G De brandweer rukte zaterdagochtend, rond het middaguur, uit naar de Adriaan van Altenastraat voor een wasmachine die in een 

brand stond. De brandweer was snel ter plaatse en bluste de brand. Het huis werd geventileerd en de wasmachine buitengezet. De 

schade bleef beperkt. 

28-4-2020 Zaandam onbekend meterkast brand flatwoning 0G Op de tweede verdieping van een flatgebouw in de Thijssestraat in Zaandam is in de nacht van maandag op dinsdag brand 

uitgebroken. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand ontstond rond 00.15 uur in een meterkast. Vanwege brand- en rookgevaar 

moesten de tweede, derde en vierde verdieping ontruimd worden. 

28-4-2020 Kortenhoef onbekend accu brand schuur bij woonhuis 0G In de nacht van maandag op dinsdag is op de Oranjeweg in Kortenhoef een schuurtje afgebrand. Omstreeks 01.30 uur zag een 

bewoner van de Reigerlaan rook en vuur bij een schuur tussen beide straten en alarmeerde daarop de brandweer. De toegesnelde 

brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de schuur volledig uitbrandde. Vermoedelijk is het vuur 

ontstaan nadat de accu van een elektrische fiets vlam vatte 
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29-4-2020 Amsterdam vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand bedrijf 0G In het pand van traiteur en cateringbedrijf Peperwortel op de Overtoom in West is woensdagochtend brand uitgebroken. Bewoners 

van de bovengelegen woningen moeten de nacht ergens anders doorbrengen.De brand is vermoedelijk ontstaan in een meterkast. 

Het pand heeft brand-, rook- en waterschade opgelopen, maar de omvang van de uiteindelijke schade is niet bekend. 

1-5-2020 Houten vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend rook schuur 0G Een schuur bij de ijsbaan aan de Meidoornkade in Houten is uitgebrand. Het schuurtje wordt gebruikt voor opslag van materialen. 

Ook een hondenschool slaat hier spullen op. Toen de brandweer er was, kwam vooral veel rook uit het gebouwtje. De brandweer 

had de situatie snel onder controle. Vermoedelijk is kortsluiting ontstaan. 

2-5-2020 Veenendaal onbekend meterkast brand woonhuis 0G Zaterdagmorgen 2 mei omstreeks 11.35 uur is brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Kleijerstraat in Veenendaal. 

De brandweer wist het vuur snel te blussen en heeft een nacontrole verricht. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Wat de 

oorzaak van de brand is, is niet bekend. 

2-5-2020 Krimpen ad Ijssel kortsluiting ventilatie brand winkel 0G Even na 10.00 uur vanochtend ontstond enige paniek, omdat er hevige rook en wat vlammen boven de viszaak in winkelcentrum 

Crimpenhof waren te zien. De oorzaak van de brand bleek achteraf te liggen in een kortsluiting in de box van de mechanische 

ventilatie op het dak. Op hun Facebookpagina laat de winkel weten dat iedereen veilig en gezond is en dat er in de viszaak zelf 

geen schade is ontstaan. Alleen het dak heeft schade opgelopen. Inmiddels is het winkelcentrum Crimpenhof en de viszaak weer 

open voor klanten. 

3-5-2020 Arnhem onbekend meterkast brand woonhuis 0G In een woning aan de Koeweide in Arnhem-Zuid heeft zaterdag aan het einde van ochtend een brand gewoed in een meterkast. De 

brandweerlieden hebben vervolgens het stroom in het huis weten 

uit te schakelen. De brand was ontstaan door een waterlekkage bij de meterkast. De meterkast zal vervangen moeten worden. 

3-5-2020 Assen vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur bij woonhuis 0G In de Asser wijk Assen-Oost heeft zondag een brandje in een schuur gewoed. Het brandje woedde in een schuur achter een 

woning aan de Leliestraat. In de schuur was vermoedelijk kortsluiting ontstaan. De brandweer van Assen-Oost werd opgeroepen 

om het brandje te blussen. Al vrij snel was het brandje onder controle en werd uitbreiding voorkomen.  

3-5-2020 Aalten onbekend bedrading rook woonhuis 0G De brandweer in de Achterhoek is zaterdagavond druk geweest met meerdere brandjes. Het eerste incident was tegen 21.00 uur 

aan de Oosterkerkstraat in Aalten. Er kwam zwarte rook uit de schoorsteen, maar binnen was weinig te merken van een brand. De 

brandweer had dan ook moeite met het vinden van de brandhaard. Er is uiteindelijk geen brand vastgesteld. De brandweer gaat 

ervan uit dat een storing in een installatie de rookvorming veroorzaakt heeft. 

5-5-2020 Assen kortsluiting elektrische deken brand woonhuis 2G  In de Asserwijk Lariks is in de nacht van maandag op dinsdag brand ontstaan. De brand woedde in een woning aan de Ellen. In de 

woning was een elektrische deken gaan branden. De brandweer heeft de brand geblust. De bewoners van het huis moesten door 

het ambulancepersoneel worden nagekeken maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak 

van de brand. 

6-5-2020 Meppel kortsluiting meterkast rook restaurant 0G Bij restaurant Sukade in Meppel is sprake van behoorlijke rookontwikkeling. De meterkast zou in brand zijn gevlogen, nadat er 

kortsluiting is ontstaan. De brandweer was massaal aanwezig. Het pand stond direct zwart. De kelder, waar de meterkast in stond, 

is volledig uitgebrand. De bovenverdiepingen zijn bespaard gebleven. Wel is daar flinke rook- en waterschade. 

7-5-2020 Driebergen onbekend bedrading rook bedrijf 0G In Driebergen is de brandweer in actie gekomen na een melding. De alarmmelding kwam in eerste instantie binnen bij een 

beveiligingsbedrijf. Die gaf de melding omtrent de gebouwbrand aan de Horstlaan in Driebergen door aan de brandweer.Toen de 

beveiliging een kijkje ging nemen bleek het pand vol rook te staan. De gewaarschuwde brandweer was snel ter plaatse. Smeulende 

bedrading bleek de oorzaak van de rook. Daarop werd het pand geventileerd. 

8-5-2020 Berkel en 

Rodenrijs 

onbekend meterkast brand woonhuis 0G Even na middernacht zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Eemsplantsoen. Op locatie bleek het te 

gaan om een brand in de meterkast. De brand was inmiddels al uit nadat de bewoners de elektriciteit wisten uit te zetten, hierdoor 

konden zij erger voorkomen. 

9-5-2020 Capelle ad Ijssel onbekend wasdroger rook woonhuis 0G In een woning aan de Prent in Capelle-Schollevaar is zaterdagmorgen omstreeks 08.00 uur een klein smeulbrandje ontstaan in een 

wasdroger. Uit het apparaat kwam rook en een man wist de droger uiteindelijk zelf naar buiten te brengen. De brandweer kwam ter 

plaatse voor een nacontrole. In de woning was inmiddels geen koolmonoxide meer aanwezig en de rook was verdwenen 

10-5-2020 Naaldwijk onbekend meterkast rook parkeergarage 

appartementencomplex 

0G Zondagmorgen 10 mei rond 11.40 uur was brand uitgebroken in een meterkast van een appartementencomplex aan de Grote 

Woerdlaan in Naaldwijk. De in brand staande meterkast in de parkeergarage zorgde voor veel rook. Uit voorzorg werden een aantal 

woningen ontruimd. De brandweer werd groots ingezet om erger te voorkomen. Geen personen raakte gewond. 
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11-5-2020 Den Haag vermoedelijk 

kortsluiting 

stekkerdoos brand studentenflat 0G De grote brand na een explosie zondag in een studentenflat in een Den Haag is waarschijnlijk ontstaan door technische problemen, 

zo laat een woordvoerder van de politie maandag weten aan NU.nl. Drie mensen werden voor controle naar het ziekenhuis 

gebracht. De politie sluit brandstichting nog niet uit, maar ook woningcorporatie Staedion liet aan Omroep West weten dat de brand 

vermoedelijk is ontstaan door een technisch mankement. Er zou kortsluiting in een stekkerdoos van een verlengsnoer zijn ontstaan. 

Het vuur ontstond op de zestiende verdieping van studentenflat De Struyck. Aan de brand ging een explosie vooraf, zo liet een 

woordvoerder van de brandweer zondag al weten. 

12-5-2020 Harskamp vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand stal 0G  Specialisten van de brandweer hebben dinsdag onderzoek gedaan naar de restanten van een kippenstal in Harskamp waar 

maandag bij een brand 24.000 kippen omkwamen. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak geweest. 

12-5-2020 Tollebeek vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur bij woonhuis 0G De brandweer moest maandagavond uitrukken voor een brand in een schuurtje aan de Sint Hubertusplaats in Tollebeek. De schuur 

stond achter een rijtjeswoning. De buurman heeft geprobeerd de brand te blussen waarna de brandweer het overnam. Het 

schuurtje kon niet meer gered worden. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting.  

13-5-2020 Houten vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand loods 0G Woensdagavond 13 mei rond 18:30 uur was er brand ontstaan in een zoutopslag aan de De Staart in Houten. De brand is ontstaan 

op het dak van het gebouw. Er was geen hinder voor het verkeer op de naastgelegen A27. De brandweer was met meerdere 

eenheden bezig geweest om de brand te blussen. Rond 20:00 uur was de brand onder controle. De brand is vermoedelijk ontstaan 

door kortsluiting. Door het snelle optreden van de brandweer kon erger voorkomen worden. 

13-5-2020 Leerdam onbekend meterkast brand kerk 0G De brandweer is woensdagmiddag opgeroepen voor een brandje in de Grote Kerk in Leerdam. Bij aankomst bleek het vuur al 

gedoofd. De melding kwam rond 15.30 uur binnen. Toen de brandweerlieden ter plekke kwamen in de Kerkstraat bleek dat de 

brand in de meterkast had gewoed. Omdat er geen sprake meer was van vuur, is er alleen een nacontrole gedaan. Wat de oorzaak 

is, is nog onbekend. 

14-5-2020 Volendam onbekend wasmachine rook woonhuis 2G Brand in wasmachine oorzaak brand in Schoolstraat in Volendam. De brand vulde de woning met rook, waardoor de bewoners, die 

op de bovenverdieping lagen te slapen, werden gewekt.Ze vluchtten naar buiten, maar raakten daarbij allebei gewond, zo bevestigt 

de woordvoerder. Over hun verwondingen worden door de Veiligheidsregio geen mededelingen gedaan, maar getuigen laten weten 

dat één van de bewoners een slagaderlijke bloeding zou hebben opgelopen. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 

De stevige rookontwikkeling heeft de woning onbewoonbaar gemaakt, bevestigt de woordvoerder.  

14-5-2020 Heerhugowaard onbekend zonnepanelen brand woonhuis 0G In een woning aan de Bosboomstraat in Heerhugowaard heeft donderdagmiddag een brand gewoed. Het gaat om een brand in 

zonnepanelen op dak.  Uiteindelijk hebben alleen de zonnepanelen en het 

dak schade door de brand. In huis is er wel waterschade. De Veiligheidsregio meldt dat er geen gewonden zijn.  

14-5-2020 Haarlem onbekend wasmachine of 

wasdroger 

brand restaurant 0G Bij Bison Bowling aan de Orionweg in Haarlem is vandaag rond 18:00 uur korte tijd brand geweest. De brandweer had de brand 

snel onder controle. De oorzaak zou een wasmachine of wasdroger zijn geweest. De medewerkers zijn door het 

ambulancepersoneel onderzocht en hoefden niet verder te worden behandeld. De brandweer is het gebouw aan het ventileren. 

14-5-2020 Harderwijk onbekend wasmachine brand woonhuis 0G Wasmachine in brand op de Klaproosmeen De brandweer heeft de wasmachine buiten gezet en de woning gecontroleerd. De 

brandweer die snel ter plaatse was had de brand snel onder controle, het bleek te gaan om een wasmachine. De wasmachine 

hebben ze buiten gezet en de woning gecontroleerd.  

15-5-2020 Duiven onbekend kookplaat rook appartement 0G Op de Tooropstraat in Duiven heeft vrijdag aan het eind van de ochtend een brand gewoed in een woning van een 

appartementencomplex voor ouderen. De brand  werd rond 11.50 uur gemeld. Er was korte tijd sprake van forse rookontwikkeling, 

maar de brand zelf was al bijna uit toen de brandweer ter plaatse kwam. Een vogeltje is uit zijn woning gehaald en veilig buiten 

gezet. Het vuur ontstond door karton op een kooktoestel. Er was korte tijd sprake van veel rook.  

15-5-2020 Reuver onbekend zonnepanelen brand garage 0G Bij het Avia-tankstation aan de Rijksweg in Reuver hebben vrijdagmiddag meerdere zonnepanelen vlamgevat. Een medewerker 

van het brandbeveiligingsbedrijf bemerkte het vuur omstreeks half drie en schakelde meteen de brandweer in. Die wist de brand op 

het dak van de garageboxen snel te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend 

16-5-2020 Dordrecht onbekend meterkast brand woonhuis 0G De brandweer van Dordrecht is in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 mei samen met de politie met spoed opgeroepen voor 

een brand in een woning aan de Vincent van Goghstraat in Dordrecht. De brand woedde direct achter de voordeur van de woning. 

Mogelijk ging het om een meterkast. De woning liep aanzienlijke  brand- rook- en waterschade op en zal voorlopig onbewoonbaar 

zijn. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 
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16-5-2020 Meersen kortsluiting lamp rook zorginstelling 0G In Beukeloord is de brandweer uitgerukt voor een brand. Op een van de kamers is er een lamp kapot gesprongen die daarna in 

brand vloog. Dit gebeurde toen de bewoner bij het aanrecht stond.De brand is vanzelf weer uitgegaan 

16-5-2020 Meppel kortsluiting ventilatie rook schouwburg 0G Zaterdagochtend  werd Brandweer van Meppel gealarmeerd voor een automatische brandmelding bij Schouwburg Ogterop in 

Meppel.Ter plaatse bleek er in de ventilator boven de koelcel kortsluiting te zijn ontstaan. Er stond ook enige tijd lichte rook in de 

betreende ruimte.De brandweer heeft alles gecontroleerd en ook geventileerd om de rook uit deze ruimte uit te halen.Verder was er 

gelukkig niks aan de hand. 

17-5-2020 Waalwijk onbekend meterkast rook woonhuis 1R De brandweer kon dinsdagmiddag rond 17.30 uur erger voorkomen bij een brandje in de meterkast op de Ds Louwe Kooymanslaan 

in Waalwijk. Wel moest er een ambulance komen omdat iemand rook had ingeademd. 

17-5-2020 Apeldoorn kortsluiting stekker brand woonhuis 0G De brandweer werd zondagmiddag gealarmeerd voor een  aan de Wilhelmina Druckerstraat in Apeldoorn. De twee bewoners van 

de woning roken een brandlucht hun woning. Toen zij gingen kijken bleek er brand te zijn ontstaan in een stekker. Zij konden tijdig 

naar buiten komen en belde de brandweer. De brandweerkazerne zat om de hoek en dus waren zij ook snel ter plaatse. De 

brandweerlieden hadden het vuurtje snel onder controle en geblust, waardoor de schade beperkt is gebleven. De oorzaak van de 

brand zou kortsluiting zijn. 

18-5-2020 Santpoort Noord onbekend wasdroger rook appartement 1G Een aantal appartementen moesten maandagochtend worden ontruimd nadat er brand was uitgebroken in Santpoort-Noord. Een 

woordvoerster van de brandweer laat weten dat er rond kwart voor elf brand was uitgebroken in een wasdroger in een appartement 

aan de Biallosterskilaan. Meerdere brandweer-eenheden werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. Diverse appartementen 

werden ontruimd en de bewoners moesten tijdelijk buiten op straat wachten. Eén persoon is door ambulancepersoneel behandeld 

na de brand. Met een grote overdrukventilator is de rook uit het gebouw geblazen. Het is nog onduidelijk waardoor de 

droogmachine in de brand is gevlogen. 

20-5-2020 Eindhoven onbekend wasdroger rook appartement 0G In een appartementencomplex Woensel aan de Franklin D Rooseveltlaan in Eindhoven heeft woensdagochtend brand gewoed. De 

brandweer kreeg het vuur vrij snel onder controle. De bewoner belde na het ontdekken van de brand de hulpdiensten en wist 

zichzelf in veiligheid te brengen. Het vuur zou zijn ontstaan in de wasdroger. De brand zorgde al snel voor veel rookontwikkeling. 

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. 

20-5-2020 Alphen ad rijn onbekend wasmachine rook woonhuis 1R De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een kleine brand in een woning aan de Kraaienhorst in 

Alphen aan den Rijn. De bewoner had rook ingeademd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Rond 1.05 uur werd de 

brandweer gealarmeerd over het incident. Ter plaatse trof zij een woning vol met rook en een brandende wasmachine aan. De 

brandweer had de brand snel onder controle en heeft de wasmachine en de droger die er naast stond buiten gezet. De bewoner 

had wat rook ingeademd, maar ze hoefde niet met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De woning heeft flink wat rookschade 

opgelopen door de brand. De oorzaak van de brand is niet bekend. 

20-5-2020 Woensel onbekend wasdroger rook appartement 0G In een appartementencomplex aan de Franklin D Rooseveltlaan heeft woensdagochtend brand gewoed. Voor zover bekend is er 

niemand gewond. De bewoner belde direct de hulpdiensten en wist zichzelf in veiligheid te brengen. Het vuur zou zijn ontstaan in 

de wasdroger. De brand zorgde al snel voor veel rookontwikkeling. De brandweer kreeg het vuur vrij snel onder controle. 

20-5-2020 Hengelo onbekend frituurpan brand eetcafé 0G In winkelcentrum Hasseler Es is Hengelo is woensdagmiddag een brand ontstaan in een shoarmazaak. Als gevolg is het 

winkelcentrum door de brandweer tijdelijk ontruimd. De brand is ontstaan in een frituur in de shoarmazaak. De oorzaak is nog 

onduidelijk. mede dankzij het sprinklersysteem van de zaak waardoor de brand tot de frituur beperkt is gebleven. Het pand heeft 

zowel brand- als waterschade opgelopen.  

21-5-2020 Amstelveen kortsluiting zonnepanelen brand woonhuis 0G Donderdagmiddag omstreeks 12.00 uur is aan de Haagkerslaan in Amstelveen brand ontstaan op het dak van een woning. 

Kortsluiting in de zonnepanelen zorgde vermoedelijk voor wat rook. De brandweer was snel ter plekke om te blussen. Dat bleek niet 

nodig, maar de zonnepanelen zijn uitgeschakeld. Niemand raakte gewond. 

21-5-2020 Sliedrecht onbekend zonnepanelen brand woonhuis 0G Een dak met zonnepanelen op een woning aan de Monteverdistraat in Sliedrecht staat in brand. De brand ontstond donderdag 21 

mei 2020 rond 14.15 uur. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar 'middelbrand'. Voor zover bekend is niemand gewond 

geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend.  
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21-5-2020 Houten onbekend frituurpan brand woonhuis 0G In een woning in Houten is vannacht een frituurpan in brand gevlogen. Het gebeurde aan de Edelsteen rond de klok van 01.00 uur. 

Het elektrische deel van de pan vloog in brand en zorgde voor veel rook in de woning. Volgens getuigen is de bewoner van het huis 

blind en zit hij in een rolstoel. Hij kon zichzelf in veiligheid brengen tot de voordeur. Vanaf daar is hij door de politie geholpen. De 

brandweer heeft de frituurpan naar buiten gedragen en geblust. Of er schade aan het huis is ontstaan is niet duidelijk 

22-5-2020 Alkmaar oververhitting koelkast brand restaurant 0G Vrijdagochtend is brand ontstaan bij restaurant Moeke's aan de Kanaalkade in Alkmaar. De buren roken een scherpe brandlucht en 

wilden daarom bij Moeke's naar binnen kijken, maar dat ging al niet meer omdat het pand zich gevuld had met dikke, vieze rook. 

Daarop werd snel 112 gebeld en was de brandweer vlot met meerdere auto's ter plaatse. Uit voorzorg werden drie naastgelegen 

appartementen ontruimd, terwijl brandweerlieden met persgasluchtmaskers door de opengebroken voordeur naar binnen gingen. 

De boosdoener bleek uiteindelijk de koelkast in de keuken te zijn die door een technisch mankement oververhit was geraakt. 

23-5-2020 Beverwijk onbekend koelkast brand woonhuis 0G Een brand in een schuur en garage van een woning op de hoek van de Kuikensweg met de Wijk aan Duinerweg in Beverwijk ging 

zaterdagavond gepaard met veel rookontwikkeling. De brand werd omstreeks half negen ontdekt, waarop direct de hulpdiensten 

werden gealarmeerd. Brandweer en politie waren snel ter plaatse. De brandweer is direct gestart met blussen. Het vuur was snel 

onder controle. Een koelkast die achterin de ruimte stond, is door brandweermensen naar buiten gehaald. Het vermoeden bestaat 

dat de brand in de koelkast is ontstaan. De schade aan de garage is groot. De brand trok het nodige bekijks. 

23-5-2020 Wateringen onbekend zonnepanelen brand winkel 0G De brandweer kwam vanmiddag in actie na een melding van een uitslaande brand in het pand van de grote fietsenwinkel 

Hollandbikeshop.nl, aan het Veenland in Wateringen. De brand zou zijn ontstaan doordat zonnepanelen op het dak van de 

fietswinkel in brand vlogen.  

23-5-2020 Schiedam vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand tuinhuis 0G De drie kinderen van Ricardo Vlasveld uit Schiedam zouden in het tuinhuisje slapen dat zaterdagavond uitbrandde bij 

volkstuinvereniging Vijfsluizen. "Mijn dochter had haar tas er al in gezet, maar ik ben zo blij dat het uiteindelijk niet doorging. Ze 

hadden als ratten in de val gezeten." Volgens ooggetuige Ricardo hebben politie en brandweer bevestigd dat het om kortsluiting 

gaat. Er vielen geen gewonden bij de brand, maar Ricardo heeft wel een les geleerd. "Een nooduitgang zou wel goed zijn. Je kan 

nergens heen, ik heb geen ramen die open kunnen. En ik ga mijn elektriciteit laten nakijken door een vakman. Iedereen zou dat 

moeten doen, want bewoners denken er vaak verstand van te hebben maar zekerheid voor alles, ook met die zonnepanelen hier, 

helemaal als je kinderen in zo'n huisje willen slapen," zegt Ricardo vastberaden. 

23-5-2020 Domburg kortsluiting elektrisch apparaat rook zorginstelling 0G Kortsluiting heeft zaterdagmiddag voor rookontwikkeling gezorgd in zorgcentrum Simnia aan het Simniapad in Domburg. Vanuit het 

SVRZ-complex aan het Siminapad kwam rond 14.35 uur een automatische brandmelding binnen. Volgens de brandweer bleek ter 

plekke dat kortsluiting was ontstaan in een elektrisch apparaat. Hierbij was ook rook vrijgekomen. 

24-5-2020 Amen blikseminslag onbekend brand bijgebouw 0G Door blikseminslag ontstond er brand in het dak van het receptiegebouw van de camping, die ligt aan de weg Amen in het dorp. De 

brandweer kreeg het vuur met moeite onder controle. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. In het pand was niemand 

aanwezig op het moment van de blikseminslag. 

25-5-2020 Rijswijk kortsluiting stopcontact brand woonhuis 0G Maandagmorgen 25 mei rond 8 uur kreeg de brandweer een melding van een woningbrand aan de Bruyn Kopsstraat in Rijswijk. Bij 

aankomst van de brandweer bleek het om een kortsluiting in een stopcontact te gaan. Er is geen brand geweest. De brandweer kon 

al weer snel terug. Het is niet bekend waardoor de kortsluiting is ontstaan. 

25-5-2020 Oss kortsluiting onbekend brand eetcafé 0G Het zit A La Turqa niet mee. Net nu de lunchroom een paar weken lekker draait met afhalen en bezorgen, dwingt een brand 

ondernemer Yakup Yildirim om opnieuw zijn deuren te sluiten. Over een week hoopt hij weer open te zijn.  Afgelopen nacht 

veroorzaakte kortsluiting een behoorlijke brand in de keuken. Daar wordt nu hard gewerkt om alles te herstellen en schoon te 

maken. 

25-5-2020 Waalre onbekend meterkast rook woonhuis 0G Woning blank door brand in meterkast Bij een woningbrand in Waalre is de benedenverdieping van een woning onder water komen 

te staan. De brand aan de Meercken, ontstond maandagochtend. De brandweerkorpsen van Waalre en Aalst waren snel ter 

plaatsen. Omdat de bewoners van het huis niet thuis waren, was de brandweer genoodzaakt de voordeur door midden te zagen. 

De brandweer kon de brandvervolgens snel onder controle krijgen. De hulpdienst kon alleen niet voorkomen dat een waterleiding 

doorbrandde. Hierdoor kwam de hele begane grond onder water te staan. Behalve waterschade heeft het pand een aanzienlijke 

rookschade opgelopen. 
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26-5-2020 Alteveer vermoedelijk 

kortsluiting 

oplader brand garage 0G Maandagavond is een schuur / garagebox uitgebrand aan de Lindenlaan in Alteveer. De brandweer van Nieuwe Pekela kreeg 

omstreeks 19:45 uur de melding van de brand. Bij aankomst van de Pekelder brandweer kwam er veel rook uit de garage.  De 

garage raakte door de brand zwaar beschadigd. Vermoedelijk is kortsluiting in een oplader voor elektrische auto´s de oorzaak van 

de brand. 

27-5-2020 Barendrecht onbekend wasdroger rook woonhuis 0G Brandweer uitgerukt voor wasdroger in brand in woning aan de Van Leidenvliet. Brand inmiddels geblust. Bewoners hebben de 

woning veilig kunnen verlaten. Brandweer nog in de woning, rook komt nog uit het dakraam. 

29-5-2020 Waalwijk onbekend meterkast brand woonhuis 0G De brandweer kon dinsdagmiddag rond 17.30 uur erger voorkomen bij een brandje in de meterkast op de Ds Louwe Kooymanslaan 

in Waalwijk. Wel moest er een ambulance komen omdat iemand rook had ingeademd.  De bewoners zaten in de achtertuin toen ze 

kloppende en tikkende geluiden hoorden in huis. Ze gingen poolshoogte nemen, deden de meterkast open, zagen vonken en 

schakelden gelijk de stroom uit. Maar op dat moment vloog de hele installatie dus volledig in brand en smolt de gasleiding. Bij het 

voorval is niemand gewond geraakt 

30-5-2020 Zuidland onbekend wasdroger brand woonhuis 1G Bij een woningbrand aan het Hoofd in Zuidland heeft vrijdag- op zaterdagnacht enige tijd brand gewoed. De bewoners schrokken 

wakker toen de gehele bovenverdieping al vol rook stond. Een man sprong naar beneden om zichzelf in veiligheid te brengen, maar 

raakte hierbij gewond. Zijn vrouw kon via een ladder worden gered. De brand ontstond in een wasdroger. Hierbij kwam veel rook 

vrij, waardoor de brandweer opschaalde naar middelbrand. De man, die uit het raam sprong om zichzelf te redden, werd in de 

ambulance onderzocht. Hij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis 

30-5-2020 Rotterdam kortsluiting onbekend brand snackbar 0G In een snackbar aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam heeft zaterdagavond een korte maar felle brand gewoed. Door nog 

onbekende oorzaak ontstond er in de snackbar kortsluiting waarna er brand uitbrak, korte tijd was er sprake van veel 

rookontwikkeling. Toegesnelde brandweerlieden hadden het incident snel onder controle, al het aanwezige personeel had zichzelf 

reeds in veiligheid gebracht 

31-5-2020 Heemskerk oververhitting lamp rook woonhuis 0G Donderdagavond om 19:31 zijn de spuitgasten van Castricum uitgerukt voor een brandgerucht aan de Oosterweg in Heemskerk. In 

de kelder van de woning hing een sterke brandlucht en witte rook. De brandweer kwam er achter dat de oorzaak een verbrande 

condensator van een tl balk was. Deze is door de brandweer verwijderd en de spuitgasten hebben de woning geventileerd. 

31-5-2020 Rotterdam brand oplader brand woonhuis 0G zondagavond 31 mei ontstond rond 19:20 uur een brand in een woning aan de Meerkoet in Hoogvliet Rotterdam. Bij aankomst van 

de brandweer kwamen er al dikke rookwolken uit de woning. De brand was na enige tijd onder controle, maar de woning liep grote 

schade op, de woonkamer is volledig uitgebrand. Zover bekend raakte er niemand gewond. Stichting salvage zal de bewoners 

bijstaan in de afhandeling van de schade. De oorzaak van de brand bleek een oplader te zijn die ontplofte. 

1-6-2020 Doorwerth onbekend wasdroger brand flatwoning 0G Op de Richtersweg in Doorwerth heeft maandag aan het eind van de ochtend een zogenoemde middelbrand gewoed in een 

flatwoning op de één na hoogste etage. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. De brand werd rond 11.40 uur ontdekt, waarna de 

brandweer al snel opschaalde naar middelbrand. De brand woedde in een waskamer, zo bevestigd de brandweer. Volgens 

omstanders zou dit door onbekende oorzaak gebeurd zijn in een wasdroger. Een ambulance heeft kinderen nagekeken die 

aangaven in de rook gelopen te hebben, maar niemand raakte gewond.  

2-6-2020 Haren kortsluiting lamp rook school 0G Kortsluiting in TL-bak zorgt voor rookontwikkeling in pand van instituut 'Kentalis'. In een pand op het terrein van Doven- en 

slechthorenden instituut 'Kentalis' aan de Rijksstraatweg in Haren is dinsdagmorgen brand uitgebroken. De brandweer van Haren 

werd omstreeks vijf over negen gealarmeerd voor de brand, dat mogelijk in een bijgebouw zou zijn ontstaan. Volgens een 

woordvoerder van de Groninger brandweer was de melding dat er rookontwikkeling in het plafond was, en dat er geen oorzaak aan 

te koppelen was. Toen brandweerlieden ter plekke kwamen troffen zij inderdaad rookontwikkeling aan in het pand. De brandweer 

ging opzoek naar de oorzaak van de rookontwikkeling. Toen de brand werd ontdekt waren er geen leerlingen meer in het pand 

aanwezig. Brandweerlieden hadden de oorzaak van de rookontwikkeling snel gevonden, het betrof een TL-bak aan het plafond die 

in de brand had gestaan en dus voor rookontwikkeling zorgde. 

2-6-2020 Horst kortsluiting transformator rook winkel 0G De brandweer is dinsdagmiddag kort uitgerukt voor rookontwikkeling in een kledingwinkel aan de Kerkstraat in Horst. Er bleek een 

doorgebrande en wegsmeulende transformator te zijn die kortsluiting veroorzaakte. De brandweer heeft de zaak geventileerd. 

2-6-2020 Capelle ad Ijssel brand stopcontact brand appartement 0G Dinsdagmiddag 2 juni rond 16.45 uur was brand ontstaan in een in een stopcontact van een woning op de twaalfde verdieping aan 

de Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel. De brandweer heeft de brand snel weten te blussen. Wat de oorzaak was is niet 

duidelijk. 
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2-6-2020 Ulft onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Een wasdroger is dinsdagochtend in brand gevlogen in een woning op het DRUterrein in Ulft. Niemand is daarbij gewond geraakt. 

Over de exacte oorzaak van de brand is niks bekend. 

3-6-2020 Putten onbekend elektrisch 

vervoermiddel 

brand schuur 0G Woensdagavond 3 juni rond 22.20 uur is brand ontstaan in een schuur aan de Oude Nijkerkerweg in Putten. Bij de brand kwam 

veel rook vrij. De brandweer heeft opgeschaald naar het sein 'middel brand', hierdoor komen extra wagens ter plaatse om te 

assisteren. De weg is vanwege de brand afgesloten. In een schuur hebben een aantal elektrische vervoersmiddelen in brand 

gestaan waarbij veel rook- en brandschade is ontstaan.  

3-6-2020 Roermond onbekend wasdroger brand bedrijf 0G Ruim honderd medewerkers van Westrom in Roermond zijn woensdagmiddag geëvacueerd uit het bedrijfsgebouw aan de Hanze 

nadat een wasdroger in brand vloog. Er raakte niemand gewond. 

4-6-2020 Breda onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Een wasdroger heeft donderdag rond 20.30 uur brand veroorzaakt in een woning aan de Zorgvlietstraat in Breda. De brandweer die 

ook met een hoogwerker aanwezig was had het vuur snel geblust. 

4-6-2020 Zutphen kortsluiting airconditioning brand ziekenhuis 0G Er woedde donderdagochtend een brand op het dak van verslavingskliniek Tactus in Zutphen. Medewerkers wisten een deel zelf te 

blussen. De kliniek is gevestigd aan de Piet Heinstraat. Medewerkers ondekte de brand snel en wisten een deel te blussen. De 

brandweer werd ingeschakeld en heeft uiteindelijk het volledige vuur weten te doven. Volgens omstanders is de brand mogelijk 

ontstaan door een kortsluiting in de airconditioner. 

4-6-2020 Lelystad blikseminslag cv-ketel brand woonhuis 0G Het dak van een woning aan de Lagune in Lelystad heeft woensdagavond brand gevat nadat de bliksem insloeg op de cv-ketel. Dat 

meldt de brandweer. Die had het vuur binnen drie kwartier onder controle. De brandweer moest het dak openzagen om bij de 

vlammen te kunnen. Een bewoner van een paar huizen verderop belde ook vanwege een inslag, maar daar bleek uiteindelijk geen 

brand te zijn. Wel was er een stroomstoring. De bewoners van het gebluste huis hebben afgelopen nacht ergens anders geslapen. 

Het is niet duidelijk hoeveel schade er is. 

5-6-2020 Wierden onbekend accu brand winkel 0G Een brand afgelopen nacht bij een winkel aan de Rijssensestraat in Wierden. Een accu van een E-bike stond in brand achter de 

etsenzaak. Door het snelle optreden van de brandweer van Wierden is erger voorkomen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. 

5-6-2020 Dordrecht vermoedelijk 

kortsluiting 

oven brand eetcafé 0G De keuken van het Dordtse eethuis 'Rachel's Soulfood' is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan. Rond half 

twee is er waarschijnlijk kortsluiting ontstaan waardoor een oven vlam vatte. "Het grootste gedeelte van de keuken is afgebrand", 

vertelt eigenaresse Rachel Redan geëmotioneerd bij Radio Rijnmond. 

5-6-2020 Enter blikseminslag onbekend rook woonhuis 0G Een woningbrand vrijdagmiddag aan de Gaardenweg in Enter. Door blikseminslag is de woningbrand ontstaan. De bewoners 

hebben op tijd de woning verlaten. Er is veel rookontwikkeling. De Gaardenweg is afgezet. Volgens getuigen is er een vuurbal door 

de straat gegaan. Update: De tussenwoning heeft flinke schade opgelopen. Ook de hoekwoning heeft rook schade opgelopen. De 

brandweer maakte een gat in het dak om de brand te kunnen blussen. 

6-6-2020 Uithuizen brand magnetron brand zorginstelling 0G Rond 20:00 uur zaterdagavond werden de vrijwillige brandweerlieden van het korps Uithuizen opgepiept voor een brand in de 

gezondheidszorg bij Hunsingoheerd in Uithuizen. Ter plaatse bleek er een brandje te zijn geweest in een magnetron in een van de 

woningen in het pand. Door snel optreden van de bedrijfshulpverlening (BHV) en de brandweer werd erger voorkomen. De inhoud 

van de magnetron is op het balkon afgeblust door brandweerlieden. De schade in de woning is beperkt gebleven. Zover bekend 

raakte er niemand gewond bij de brand. 

6-6-2020 Groningen onbekend meterkast brand café 0G In een horecagelegenheid onder het Noorderstation aan de Kastanjelaan heeft in de nacht van zaterdag op zondag korte tijd brand 

gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond. De melding van de brand kwam rond 05.20 uur binnen waarop een tankautospuit en 

een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Eenmaal ter plaatse bleek uit onderzoek dat er een brandje woedde in de meterkast 

van het pand”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “We hebben deze brand snel onder controle kunnen brengen.” Omdat het om 

een brand in de meterkast ging werd energiebedrijf Enexis ingeschakeld. Ook Stichting Salvage werd ingeseind. Zij gaan de 

eigenaar ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Hoe de brand in de meterkast kon ontstaan is onbekend. Hier wordt 

onderzoek naar gedaan. 

6-6-2020 Maassluis overbelasting zonnepanelen rook tuinhuis  0G Zaterdagochtend even voor 11:00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brandje in een tuinhuisje bij volkstuinvereniging 

De Vluchtheuvel. Een omvormer van een zonnepaneel had vlam gevat en diverse accu’s in het tuinhuisje waren gaan smeulen. De 

brandweer had het brandje snel onder controle. Het tuinhuisje heeft van binnen flinke rookschade opgelopen. Er raakte niemand 

gewond bij de brand. 
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7-6-2020 Holten brand wasdroger rook woonhuis 0G De brandweer heeft vanmiddag weten te voorkomen dat een keukenbrand zich kon uitbreiden tot een grote brand in een 

rietgedekte woonboerderij aan de Russendijk in Holten. In de bijkeuken van de woonboerderij stond een wasmachine of wasdroger 

in brand en er kwam veel rook vrij. De brandweer had de brand snel onder controle en kon daarna overgaan tot het ventileren van 

de woning. Hoeveel de brand- en rookschade is kan nog niet worden vastgesteld. 

9-6-2020 Ten Boer brand onbekend rook woonhuis 1R In een woning aan de Fivelstraat in Ten Boer heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Daarbij is de bewoner lichtgewond 

geraakt. Zegt Oogtv.nl De melding van de brand kwam rond 14.20 uur binnen waarop een tankautospuit van de brandweer Ten 

Boer ter plaatse werd gestuurd. “Het betrof een kleine brand”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “De bewoonster 

was in de keuken met een apparaat bezig en dat ging niet helemaal goed. Waarschijnlijk door een technisch mankement is er 

rookontwikkeling ontstaan. Wij zijn ter plaatse gekomen en hebben de brand geblust. De mevrouw heeft rook binnengekregen en zij 

wordt onderzocht door ambulancepersoneel.” 

9-6-2020 Best onbekend accu brand winkel 0G Paniek in een fietsenwinkel aan de Bosseweg in Best. Een accu van een elektrische fiets vloog daar dinsdagmiddag rond 12.20 uur 

in brand. 

9-6-2020 Alkmaar vermoedelijk 

kortsluiting 

vaatwasser brand woonhuis 0G In een huis aan de Dukaatstraat in Alkmaar is maandag een vaatwasser in brand gevlogen. Rond 16:42 uur werd de brandweer 

met spoed gealarmeerd. Na aankomst was de brand snel geblust en is de uitgebrande vaatwasser naar buiten gehaald. De 

bewoners zijn ongedeerd gebleven. De brandweer heeft de woning gelucht en gecontroleerd of er schadelijke stoffen vrij waren 

gekomen bij vermoedelijk was er kortsluiting ontstaan. 

10-6-2020 Ulvenhout onbekend wasmachine rook woonhuis 0G In een woning in de Vossendreef in Ulvenhout is woensdagavond rond 21.30 uur een wasmachine in brand gevlogen. De bewoner 

was even een stukje fietsen toen het gebeurde. Bij thuiskomst stond de wasmachine in brand. Er kwam veel rook naar buiten op de 

bovenverdieping. De brand was snel onder controle en de brandweer heeft de woning geventileerd. Er raakte niemand gewond bij 

de brand. Tijdens het blussen was de straat afgesloten. 

11-6-2020 Nieuwendijk onbekend zonnepanelen brand woonhuis 0G In Nieuwendijk is een woningbrand uitgebroken in een nieuwbouwwoning bij nieuwbouwproject De Westerheij in Nieuwendijk. De 

schade aan de nieuwbouwwoning is groot. De brand op het dak van de woning is ontstaan bij de zonnepanelen. De brandweer 

kwam al snel ter plaatse en kon de vlammen blussen. Voor de bluswerkzaamheden werd o.a. een hoogwerk ingezet. Vermoedelijk 

is de brand ontstaan bij de zonnepanelen, maar onderzoek zal moeten uitwijzen of dat ook de oorzaak van de brand is. Volgende 

week zou de woning opgeleverd moeten worden. Bij de woningbrand raakte niemand gewond. 

11-6-2020 Delfgauw onbekend meterkast rook woonhuis 0G Donderdagmiddag 11 juni rond 12.00 uur was brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Vrijenban in Delfgauw. De 

brandweer had de brand snel onder controle. De brand ging gepaard met een flinke rook ontwikkeling. Na het ventileren is de 

woning weer vrij gegeven, Hoe de brand in de meterkast kon ontstaan is niet duidelijk. 

11-6-2020 Geesteren vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand clubgebouw 0G Aan de Oude Diepenheimseweg in Geesteren (Gld) is in de nacht van woensdag op donderdag het clubgebouw van De 

Hamelandse Ruiters in vlammen opgegaan. De brand werd tegen drie uur ‘s morgens door buren ontdekt. In vakblad Horses meldt 

voorzitter Philip Stein van de ruiterclub dat waarschijnlijk kortsluiting de brand heeft veroorzaakt.  

11-6-2020 Ulft onbekend ventilatie brand café 0G Een café in Ulft is woensdagavond getroffen door een uitslaande brand. Voor zover bekend is daarbij niemand gewond geraakt. De 

brand ontstond rond 23:15 uur in cafe Kashmir aan het J.F Kennedyplein. Volgens de brandweer stond ter plaatse de afzuiging van 

de keuken in brand. Bij aankomst was met een brandslang al gepoogd het vuur te blussen, waardoor erger is voorkomen. De 

brandweerlieden hebben de ventilatorbox met pijpen verwijderd en vervolgens de brand volledig afgeblust. 

11-6-2020 Groningen vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend rook woonhuis 0G In een woning aan de Heymanslaan in Groningen werd donderdagmiddag rook gezien. De melder nam geen risico en belde de 

brandweer. Deze rukte direct met twee voertuigen uit. Naast de brandweerlieden uit Groningen kwamen drie politievoertuigen ter 

plaatse. Zij hadden de straat afgesloten om een veilige werkruimte te creëren voor de blusgasten. In de woning werd bij onderzoek 

door de brandweer daadwerkelijk rook aangetroffen, maar de herkomst kon niet worden gevonden. Mogelijk heeft kortsluiting in een 

apparaat voor rookontwikkeling gezorgd. Bij de brand raakte niemand gewond. 

13-6-2020 Voorthuizen blikseminslag onbekend brand chalet 0G Aan de Harremaatweg in Voorthuizen is afgelopen nacht ook de bliksem ingeslagen. Op camping Ackersate sloeg de bliksem rond 

02:00 uur in. De brandweer heeft een onderzoek ingesteld en er bleek daadwerkelijk brand te zijn onder het chalet. Door 

sloopwerkzaamheden is het chalet voorlopig niet bruikbaar. 



Registratie van huishoudelijke elektriciteitsongevallen achter de meter, jaaroverzicht 2020, versie 1.0 

 
 

41

Datum Plaats Soort Apparaat Schade Gebruik Letsel Omschrijving uit mediaberichtgeving 

13-6-2020 Almelo oververhitting magnetron rook woonhuis 1RZ Een vrouw is zaterdagavond gewond geraakt door een ongeluk in haar woning aan de Rijnstraat in de Almelose wijk De Riet. Het 

gaat om de bewoonster van het huis. Ze had eten te lang in de magnetron laten staan, waardoor rookontwikkeling ontstond. 

Volgens de brandweer was er gelukkig nog geen sprake van een spontane brand. De bewoonster opende de magnetron en 

ademde rook in. Ze is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht.  

13-6-2020 Wilp onbekend accu brand schuur bij woonhuis 0G De brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag woedde in de achtertuin van een Black Lives Matter-activiste in Wilp, blijkt niet 

aangestoken. 'We hebben geen strafbare feiten geconstateerd. Het onderzoek is daarmee afgerond', zegt een woordvoerder van 

de politie. De brand woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de tuin van de vrouw aan de Hofstraat. Toen de brandweer 

arriveerde, stond haar schuur in lichterlaaie en sloegen de vlammen hoog. boven de woningen in de omgeving uit. De vrouw 

hoorde van de politie dat de accu van een heggenschaar vermoedelijk de boosdoener is geweest. 

13-6-2020 Wassenaar onbekend zonnepanelen rook schuur 0G Een uitslaande brand heeft zaterdagmorgen een boerenschuur in Wassenaar in de as gelegd. Bij de brand kwam veel rook vrij. De 

brandweer wist te voorkomen dat een hooiopslag naast de schuur ook verloren ging. Niemand raakte gewond. De brand ontstond 

rond 5.00 uur zaterdagmorgen in een schuur bij een boerderij aan de Oostdorperweg in Wassenaar. De brandweer schaalde snel 

op en het vuur werd uiteindelijk bestreden door meerdere eenheden van de brandweer Haaglanden en Hollands Midden. De 

oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In een bericht op twitter zegt de politie wel dat het vuur mogelijk is ontstaan in 

zonnepanelen die op het dak lagen. 

13-6-2020 Barneveld vermoedelijk 

blikseminslag 

onbekend brand woonhuis 0G In een tussenwoning aan de Copernicusstraat in Barneveld heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. Volgens 

buurtbewoners is blikseminslag de oorzaak. De uitslaande brand brak rond 03.00 uur uit op zolder. Al snel sloegen de vlammen uit 

het dak. Uit voorzorg werden ook de naastgelegen woningen ontruimd. Volgens een correspondent ter plaatse is de schade 

aanzienlijk. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. 

13-6-2020 Beugen vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend rook woonhuis 2RZ De bewoners van een huis aan de Heiveldsestraat in Beugen zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat er brand heeft gewoed in hun 

huis. De vlammen sloegen in de nacht van vrijdag op zaterdag uit het dak toen de brandweer aankwam om het vuur te blussen. Om 

de vlammen beter te kunnen bestrijden maakte de brandweer een fors gat in het dak. Beide bewoners hebben rook ingeademd en 

zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De woning heeft forse schade opgelopen. Vermoedelijk is blikseminslag de 

oorzaak van de brand. 

13-6-2020 Eindhoven oververhitting frituurpan rook woonhuis 1B  Een hoekhuis aan het Rembrandtplein in Eindhoven is zaterdagavond verwoest door een uitslaande brand. Het vuur beschadigde 

de hele achterzijde van de woning, tot de nok. Rook zorgde voor de nodige overlast in de buurt. De 83-jarige bewoner vertelde dat 

het vuur is ontstaan in de aanbouw van het huis. Een huisgenote was er friet aan het bakken. Volgens hem sloeg de vlam in de 

frituurpan. De bewoner heeft nog geprobeerd het vuur te blussen met een deken maar dat lukte niet. De man liep brandwonden op 

aan beide handen. 

15-6-2020 Barneveld blikseminslag onbekend brand stal 0G De Geldserse brandweer gaat er vanuit dat blikseminslag de oorzaak is geweest van brand op een pluimveebedrijf in Barneveld dit 

weekend. Daar brandden in de nacht van vrijdag op zaterdag 4 van de 5 pluimveestallen op een bedrijf af. Volgens de brandweer 

zijn de 4 stallen volledig gegaan, en kon alleen het eierlokaal voor de stallen behouden blijven. In dezelfde nacht was er ook een 

woningbrand in Barneveld, en trok er een heftige onweersbui over de gemeente. 

15-6-2020 Groningen onbekend accu rook flatwoning 0G De rookontwikkeling die zondagavond geconstateerd werd in de kelder van een wooncomplex aan de Pleiadenlaan is veroorzaakt 

door een elektrische fiets. Dat laat de Groninger brandweer maandag weten. De oorzaak bleek uiteindelijk een accu te zijn waar 

een probleem mee was ontstaan. Brandweerlieden hebben de elektrische fiets verwijderd uit de kelderbox. Niemand is gewond 

17-6-2020 Zoetermeer blikseminslag onbekend brand school 0G Op woensdag 17 juni is rond elf uur ’s avonds door blikseminslag brand ontstaan op het dak van Oranje Nassau College (ONC) 

Clauslaan. De brandweer was snel ter plaatse en omstreeks één uur was de brand onder controle.De schade aan het gebouw lijkt 

mee te vallen. Een klein deel van de pui is beschadigd en moet worden hersteld. Aan de binnenkant is er voornamelijk 

waterschade. Al het bluswater is opgeruimd. 

17-6-2020 Siddeburen onbekend onbekend brand clubgebouw 0G In de nacht van vrijdag op zaterdag is het clubhuis van MSC Siddeburen aan de Kugelslaan in Siddeburen in vlammen opgegaan. 

De brand werd even na 01.00 uur ontdekt en was bij aankomst van de eerste hulpdiensten al uitslaand. Bij het ter plaatse komen 

van de brandweerkorpsen van Siddeburen en Wagenborgen, sloegen de vlammen al uit het dak, uiteindelijk werd besloten het 

clubhuis gecontroleerd uit te laten branden. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de oorzaak van de brand een technisch 

mankement is geweest. 
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17-6-2020 Wolvega kortsluiting onbekend brand bijgebouw 0G In een berging aan de achterzijde van een horecabedrijf aan het Van der Sandeplein in Wolvega woedde in de nacht van zondag 

op maandag een kleine brand. De brandweer bluste het vuur. De gehele binnenzijde van de berging moet als verloren worden 

beschouwd. Uit het onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van kortsluiting. 

17-6-2020 Almere kortsluiting vriezer brand woonhuis 0G Woensdagochtend is er kortsluiting ontstaan in een vriezer in een woning aan de Saxofoonweg in Muziekwijk. De bewoonster kon 

tijdig de woning verlaten en raakte niet gewond. Omstreeks 08:10 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand 

aan de Saxofoonweg. Eenmaal ter plaatse bleek er kortsluiting te zijn ontstaan in een vriezer in de woning. De brandweer heeft de 

brand geblust en de vriezer uit de woning verwijderd. 

17-6-2020 Meteren onbekend wasdroger rook woonhuis 0G In een tussenwoning in Meteren (gemeente West Betuwe) heeft woensdagmiddag brand gewoed. Volgens een agent ter plaatse 

was een wasdroger de boosdoener, maar de brandweer zegt nu dat onderzoek dat nog moet uitwijzen. De brand aan de Eikenlaan 

ontstond rond 13.30 uur op zolder. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Wel heeft 

dat huis rook- en waterschade. 

18-6-2020 Roden onbekend meterkast rook winkel 0G De brandweer is donderdagavond met groots materieel uitgerukt voor een grote uitslaande brand in een fietsenwinkel aan de 

Kanaalstraat in Roden. Toen de eerste brandweerwagens ter plaatse kwamen bleek dat er inderdaad sprake was van een 

uitslaande brand. Bij de brand kwam veel rookontwikkeling vrij. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niet veel bekend. 

Volgens de eerste melding bleek het te gaan om een brand die mogelijk zou zijn begonnen in de meterkast van het pand 

18-6-2020 Voorhout blikseminslag onbekend rook woonhuis 0G Een blikseminslag heeft donderdagavond voor brand gezorgd in het dak van een woning aan de Schorrekruidweg in Voorhout. De 

brand zorgde voor veel schade en rookontwikkeling. De aanwezige bewoners konden het pand op tijd verlaten. Ze konden terecht 

bij de buren. Een deel van de straat was tijdens de bestrijding van de brand afgesloten. De brand werd opgeschaald naar 

middelbrand. 

18-6-2020 Sas van Gent blikseminslag onbekend brand woonhuis 0G Bij een woning aan de Baljuwstraat in Sas van Gent is woensdagmiddag de bliksem ingeslagen. Hierdoor ontstond een kleine 

brand. De blikseminslag vond rond 16.55 uur plaats. De blusgroep van de brandweerpost Sas van Gent kreeg assistentie van de 

hoogwerker van de Terneuzense brandweerpost Zuidlandstraat. Nadat de brandweerlieden de brandhaard hadden gelokaliseerd, is 

de brand geblust. Voor zover bekend ontstond geen grote schade en raakte niemand gewond. 

18-6-2020 Eerbeek brand afzuigkap brand woonhuis 0G In een oudere woning aan de Derickxkamp in Eerbeek is donderdagmiddag 18 juni brand uitgebroken. Rond 18.10 uur ontstond de 

brand in de keuken. Het lampje van de afzuigkap viel naar beneden, in het vuur en veroorzaakte de brand. Door snel optreden 

werd erger voorkomen. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd. De bewoonster is door de brand 

geschrokken, maar raakte niet gewond. 

18-6-2020 Weert vermoedelijk 

kortsluiting 

orgel rook woonhuis 0G De hulpdiensten zijn donderdagmiddag uitgerukt voor een brandmelding in een huis in de Weerter wijk Moesel. In een elektrisch 

orgel in de woning aan de Anna van Burenstraat was brand ontstaan, vermoedelijk door kortsluiting. Er kwam ink wat rook uit het 

instrument. De bewoners wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en hoefde 

uiteindelijk niet te blussen. De orgel raakte flink beschadig en is niet meer te gebruiken 

19-6-2020 Dokkum oververhitting zonnepanelen brand woonhuis 0G De brandweer van De Westereen en Dokkum rukten vrijdag rond 15.26 uur uit voor een dakbrand aan de David Kloostermanstrjitte 

in Kollumerzwaag. De Dokkumers kwamen met een hoogwerker. Uiteindelijk was de inzet hiervan niet nodig en keerde deze even 

na 16.00 uur terug naar Dokkum. Het bleek dat een transformator van de zonnepanelen was doorgebrand. Daarbij ontstond de 

dakbrand in de in aanbouw zijnde woning. De brandweer heeft de brand geblust. 

19-6-2020 Soest brand oven brand woonhuis 0G In de keuken van een woning aan de Di Lassostraat in Soest is vanmiddag brand ontstaan in de keuken. De brand was niet het 

gevolg van mislukte kookkunsten; falende elektronica in de oven veroorzaakte de keukenbrand. De bewoners waren niet thuis toen 

de brand even voor twee uur ontstond. Voorbijgangers merkten de brand op doordat er rook uit een dakraam en onder de pannen 

vandaan kwam. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand binnen een half uurtje onder controle. De woning is daarna 

uitgebreid geventileerd, waarna de bewoners weer terug hun huis in konden. 

19-6-2020 Noorden onbekend wasdroger rook woonhuis 0G Op donderdagavond is Brandweer Gemeente Nieuwkoop uitgerukt voor een gebouwbrand. In de Anjerstraat in Noorden zou een 

wasdroger in de brand staan. Vanwege dit laatste gegeven besloot de brandweer ook een schuimblusvoertuig mee te vragen. Bij 

aankomst hing er nog wel rook, maar de brand bleek al nagenoeg uit te zijn. 
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19-6-2020 Soest kortsluiting oven rook woonhuis 0G Tijdens afwezigheid van de bewoners is vrijdagmiddag brand ontstaan in een hoekwoning aan de Di Lassostraat. Hoewel de brand 

op zich meeviel, was de rookschade zo groot, dat de Stichting Salvage werd ingeschakeld om de bewoners bij te staan. De 

Stichting neemt schadebeperkende maatregelen en biedt hulp bij het afhandelen van de schade, die aanzienlijk was. De brand 

werd ontdekt door een achterbuurman. Hij zag rook uit de woning komen en alarmeerde de brandweer. Deze rukte met drie 

wagens uit. Nadat de keukendeur was geforceerde, konden de met ademluchtapparatuur uitgeruste brandweerlieden naar binnen 

om de brandhaard op te sporen. Die werd al snel gevonden: de oven in de keuken. Daar vond namelijk kortsluiting plaats. 

19-6-2020 Naaldwijk kortsluiting ventilatie brand woonhuis 0G De brandweerkorpsen van Naaldwijk en Honselersdijk werden vrijdagochtend om 09:00 uur opgepiept voor een gebouwbrand 

binnen aan de Geestweg. Bij een woning was in het toilet een klein brandje uitgebroken in het ventilatiesysteem in het plafond, 

waarschijnlijk als gevolg van kortsluiting. De brandweer van Naaldwijk was snel ter plaatse, maar hoefde uiteindelijk niet te blussen. 

20-6-2020 Valkenswaard onbekend wasdroger brand woonhuis 1Z Er heeft rond 16.30 uur een brand gewoed in een woning aan de Mulderwei in Valkenswaard. Een droger vatte vlam, waardoor de 

brandweer moest uitrukken. Ook kwam een hoogwerker ter plaatse om hulp te verlenen. Een vrouw is ter controle met de 

ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

21-6-2020 Heemskerk onbekend wasdroger rook woonhuis 0G De Heemskerkse brandweer is zondagavond rond middernacht uitgerukt voor een woningbrand. Om kwart over twaalf werden de 

hulpverleners naar de Vogelkers in Heemskerk gestuurd. Er bleek een wasdroger in brand te staan. De brandweer bracht het 

apparaat naar buiten en doofde het vuur. De brandweer heeft de woning met een overdrukventilator ontdaan van de rook. Niemand 

raakte gewond. 

22-6-2020 Sint Oedenrode onbekend wasdroger rook woonhuis 0G Aan de Eerschotsestraat in Sint Oedenrode heeft een vrouw maandagochtend rook ingeademd. Dit gebeurde doordat een 

wasdroger in haar woning vlam vatte. Hoe de brand in de wasdroger is ontstaan, is nog onbekend. De brandweer kwam ter plaatse 

om het vuur te doven, de bewoonster werd nagekeken in een toegesnelde ambulance. De vrouw hoefde niet mee naar het 

ziekenguis. 

23-6-2020 Roermond oververhitting frituurpan brand woonhuis 0G Een aanbouw van een woning aan de Roermondse Neptunusstraat is dinsdag in brand gevlogen. De bewoners waren vergeten dat 

de frituurpan nog aanstond. Door oververhitting is vervolgens brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse en kon 

voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De aanbouw is beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. 

23-6-2020 Woudrichem onbekend airconditioning rook zorginstelling 0G Op dinsdag 23 juni omstreeks 15.30 uur is de brandweer met spoed uitgerukt naar de Lemmenskamp in Woudrichem. Hier bleek 

een kleine brand te zijn ontstaan in een mobiele airco in een van de appartementen. De woning liep hierdoor rookschade op. Er 

deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. 

24-6-2020 Haarlem onbekend wasdroger rook woonhuis 1R Een wasdroger heeft vanmiddag even na vieren vlam gevat in een woning aan de Kleverparkweg in Haarlem. Bij deze brand kwam 

veel rook vrij. De brandweer heeft de brand geblust en de droogmachine buiten neergezet. Met een grote overdrukventilator is de 

rook uit de woning geblazen. Een man is door ambulancepersoneel opgevangen vanwege de rook die hij had ingeademd. Na 

behandeling hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis.  Naast rookschade liep de woning ook waterschade op. 

24-6-2020 Uden oververhitting oven rook bedrijf 0G Woensdagmiddag 24 juni rond 17.35 uur was een brandmelding binnengekomen in een bedrijfspand aan de Vliegeniersstraat in 

Uden. Omstanders zagen inke zwarte rook uit het pand komen en hebben de hulpdiensten ingeschakeld. De brandweer heeft 

controle uitgevoerd, een te warm geworden oven bleek de oorzaak. Het bedrijf heeft de oven zelf onder controle gekregen. De 

hulpdiensten zijn na overleg weer vertrokken. 

24-6-2020 Gouda vermoedelijk 

kortsluiting 

wasmachine brand woonhuis 0G Woensdagmorgen 24 juni rond 10.15 uur was brand ontstaan in een wasmachine in een woning aan de Anna van Hensbeeksingel 

in Gouda. De brandweer heeft met een steekwagen de wasmachine naar buiten gehaald. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak 

van de brand. 

25-6-2020 Nijmegen kortsluiting airconditioning brand bedrijf 0G Vanmiddag ontstond omstreeks 14.30 uur brand bij een bedrijf aan de Handelsweg. Een airconditioning vatte vlam. Een BHV-er 

van het bedrijf ontdekte de brand bij de ingang van het pand, alarmeerde de brandweer en ontruimde het pand. Al het personeel 

werd aan de overkant van de weg verzameld. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Het betrof een korte, hevige brand 

waarbij sprake was van forse rookvorming. De brandweer bluste de brand en ventileerde het pand. Het kantoorgedeelte liep forse 

rookschade op. In het productiegedeelte hing langere tijd lichte rook. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat een 

airconditioning vlam vatte. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. Team Brandonderzoek van de brandweer doet 

onderzoek. 
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25-6-2020 Breda kortsluiting lamp brand winkel 0G In een kledingwinkel aan de Karrestraat in Breda is donderdagochtend brand uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder 

controle. De brand in de winkel is ontstaan door kortsluiting in een verlichtingsset. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de 

verlichting naar buiten gebracht. 

25-6-2020 Castricum onbekend zonnepanelen brand woonhuis 0G Donderdagmiddag 25 juni werden de brandweerlieden om 13.21 uur opgeroepen voor een dakbrand bij een woning aan de Juliana 

van Stolbergstraat.  De brandweer was snel ter plaatse met een tankautospuit en een ladderwagen van brandweer Heemskerk. Bij 

aankomst was het brandje al geblust door de bewoner, maar er hing nog veel rook op de zolder. De brand was veroorzaakt door 

werkzaamheden aan de zonnepanelen omdat er één defect was. 

26-6-2020 Waddinxveen vermoedelijk 

blikseminslag 

onbekend brand woonhuis 0G In een woning aan de Henegouwernesse in Waddinxveen is vrijdagavond 26 juni rond 22.30 uur brand ontstaan, vermoedelijk door 

blikseminslag.  De brandweer schaalde op naar grote brand en rukte onder andere uit met een speciaal brandbestrijdingsteam voor 

een rietenkapbrand.  Bij aankomst had de brandweer het vuur zelf snel onder controle. Wel hebben ze binnen in de woning wat 

sloopwerk moeten verrichten. 

26-6-2020 Alphen ad rijn vermoedelijk 

blikseminslag 

onbekend brand restaurant 0G Het puin bij het pand van restaurant Proto in Alphen aan den Rijn is inmiddels opgeruimd en eigenaren Nikos en Alekos Baloumis 

zijn klaar voor een nieuwe start. In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni rukte de brandweer uit voor de grote brand, waarvan 

een blikseminslag zeer waarschijnlijk de oorzaak was. De brand sloeg later ook over op het naastgelegen pand van Vero Moda. De 

bewoners van de omliggende panden werden geëvacueerd. In de vroege ochtend was de brand onder controle. 

26-6-2020 Schagen onbekend bedrading brand schuur 0G Vrijdagmiddag omstreeks 14.30 uur is op de straat Noord in Schagen brand uitgebroken in een grote schuur. De brandweer kwam 

met meerdere eenheden ter plekke. Wat er precies in de brand staat in de schuur is nog niet duidelijk Vermoedelijk gaat het om 

een brand die begon in de elektra. Men wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning. Tijdens de bluswerkzaamheden 

was de weg enige tijd afgesloten. Er zijn geen gewonden gevallen. 

26-6-2020 Gouda blikseminslag onbekend brand woonhuis 0G Vrijdagavond 26 juni rond 22.50 uur isbrand ontstaan in het dak van een woning aan de Rietzoom in Gouda. De brand ontstond na 

blikseminslag. De brandweer is met behulp van een ladderwagen het huis aan het inspecteren. De bewoners zouden zelf een 

brandlucht hebben geroken. De brandweer heeft veel moeten slopen om de brandhaard te kunnen vinden en af te blussen 

26-6-2020 Haarlem onbekend elektrisch apparaat brand woonwagen 0G De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een brand in een woonwagenkamp aan de Louis Pasteurstraat in Haarlem. Er vielen 

bij de brand geen gewonden. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland brak op de zolder van een 

woonwagen brand uit in een elektrisch apparaat. Omdat de bewoners niet goed konden duiden wat er precies aan de hand was, 

schaalde brandweer op naar middelbrand. De brandweerlieden hadden de brand echter snel onder controle. 

27-6-2020 Margraten brand accu rook garage 0G De accu van een elektrische fiets heeft een brand veroorzaakt in de garage van een woning in Margraten. De brand ontstond rond 

12.45 uur in de garagebox aan de De Haymestraat, in het centrum van Margraten. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de 

brandweer kan er nog enige tijd rookoverlast zijn door de werkzaameheden van de brandweer. 

28-6-2020 Asperen onbekend airfryer brand woonhuis 0G De brandweer is zondagavond 28 juni uitgerukt voor een keukenbrand in Asperen. Het incident gebeurde omstreeks 19:00 uur in 

een woning aan de Leerdamseweg. Naast de brandweer van Asperen kwam ook een hoogwerker van de collega’s uit Leerdam ter 

plaatse. Al snel bleek dat zij niet nodig waren waardoor zij terug konden naar de kazerne. Volgens de brandweer heeft er brand 

gewoed in een elektrisch apparaat, vermoedelijk een airfryer. De brandweer heeft de situatie veiliggesteld en de woning 

geventileerd. Er raakte niemand gewond. 

29-6-2020 Roggel onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Een brand in een woning aan het Hemelplein in Roggel heeft veel schade veroorzaakt. De brand brak rond kwart voor twee uit op 

de badkamer. Een wasmachine of droger zou volgens de brandweer voor brand hebben gezorgd. De brandweer had het vuur snel 

onder controle. Er raakte niemand gewond. 

29-6-2020 Nijmegen onbekend lamp rook winkel 0G Vanmorgen werd de brandweer omstreeks 10.30 uur gealarmeerd voor een brand aan de Daalseweg. In een winkel werd een knal 

gehoord en rook gezien. Een woordvoerder van de brandweer vertelt dat aanwezigen in de winkel een knal hoorden en vervolgens 

rook zagen bij het plafond. De brandweer werd gealarmeerd omdat er mogelijk brand was. De brandweer rukte met meerdere 

voertuigen uit. Een lamp in een armatuur was geknapt. Brandweerlieden controleerden of andere delen van het plafond vlamgevat 

hadden. Dit was niet het geval. De armatuur is uit het pand gehaald. Het is onbekend waardoor de lamp knapte. 
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29-6-2020 Nistelrode onbekend koffiemachine rook zorginstelling 1RZ Bij zorgcentrum Laarstede in Nistelrode is vanochtend een kleine brand uitgebroken. Een vrouw moest mee naar het ziekenhuis 

omdat ze rook had ingeademd. De brand is ontstaan bij een defect koffieautomaat op een van de kamers. Toen de brandweer 

arriveerde, was het brandje al geblust. Wel was er nog altijd een hoop rook. Volgens de brandweer had het personeel van de 

locatie van Brabant Zorg snel en adequaat gehandeld. De betreende afdeling was namelijk ontruimd en de bewoonster was direct 

naar buiten gebracht. 

30-6-2020 Rheezerveen onbekend meterkast brand Chalet 0G In een chalet op een camping in Rheezerveen heeft vanmorgen brand gewoed. De bewoners konden op tijd het chalet verlaten en 

bleven ongedeerd. De brand ontstond in de meterkast. 

30-6-2020 Maassluis onbekend magnetron stank woonhuis 0G De hulpdiensten werden dinsdagmiddag gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Jongkindstraat in Maassluis. In de 

keuken van een woning was brand ontstaan. Ter plaatse bleek er iets in de magnetron te zijn aangebrand wat zorgde voor een 

brandlucht, de brand was al uit. De brandweer van Vlaardingen kon al snel weer terug naar de kazerne, de brandweer van 

Maassluis heeft de laatste controle uitgevoerd. 

30-6-2020 Born brand meterkast brand loods 0G Een distributiecentrum in Born is dinsdagochtend ontruimd vanwege een brand in een meterkast. Rond 9:30 uur werd er alarm 

geslagen bij een bedrijf aan de Holtum-Noordweg. Een generator in een meterkast is in brand gevlogen. Uit voorzorg is het pand 

ontruimd. De brandweer laat via Twitter weten dat het vuur ver uit is. Het is vooralsnog onduidelijk om welk bedrijf het gaat. 

2-7-2020 Rijssen onbekend accu brand woonhuis 1R Een woningbrand door ontploffende batterij donderdagmiddag aan Verlende Oranjestraat in Rijssen. Een telefoon was ontploft op 

een matras op de tweede verdieping op een slaapkamer. De slaapkameris volledig zwart geblakerd door de brand. Een jonge 

vrouw gecontroleerd nadat ze rook had ingeademd maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De Verlende Oranjestraat werd 

afgesloten voor het verkeer. 

3-7-2020 Voerendaal vermoedelijk 

kortsluiting 

ventilatie brand woonhuis 0G In een woning aan de Molenbeekstraat in Voerendaal is vrijdagochtend brand ontstaan, nadat vermoedelijk kortsluiting ontstond in 

een ventilatortje op de wc op de benedenverdieping. 

3-7-2020 Veessen kortsluiting telefoon rook woonboerderij 1R Een woonboerderij aan de Zijmarseweg in Veessen heeft vrijdagochtend vlam gevat. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland laat weten dat de bovenverdieping van de woning forse schade heeft opgelopen. Op de begane grond zou vooral 

sprake zijn van veel waterschade. De brand lijkt de zijn ontstaan door kortsluiting in de huistelefoon. Een van de bewoners ademde 

mogelijk rook in. Die persoon hoefde echter niet mee naar het ziekenhuis. 

5-7-2020 Wissenkerke onbekend vriezer brand woonhuis 0G Automatisch brandalarm blijkt brandende vriezer. De brandweer van post Kamperland is vrijdagmorgen uitgerukt voor een 

automatisch brandalarm in Wissenkerke. Waar de meeste automatische meldingen loos of ongewenst zijn bleek er deze keer 

daadwerkelijk brand te zijn uitgebroken. 

5-7-2020 Boskoop kortsluiting wasdroger rook garage 2R Zondagmiddag 5 juli rond 15.15 uur was brand ontstaan bij de garage van een woning aan de Reinette in Boskoop. Bij de brand 

kwam ink wat rook vrij nadat kortsluiting was ontstaan bij de droger. De brand is geblust en twee personen worden nagekeken door 

ambulancepersoneel op rookinhalatie. 

5-7-2020 zandvoort brand wasdroger brand strandpaviljoen 0G Van hun hoofdpaviljoen bleef na de brand ruim een week geleden niets over. "Waarschijnlijk was de wasdroger de oorzaak van de 

brand. We wassen altijd onze theedoeken in de strandtent en de droger had aangestaan. Een van onze medewerkers had de 

droger aan het einde van de avond uitgezet en het deurtje open gedaan, zodat de theedoeken konden afkoelen." Bas hoorde van 

de brandweer dat het zeer waarschijnlijk is dat de brand daardoor is ontstaan. "Er kwam zuurstof bij en dat is schijnbaar gevaarlijk. 

Je moet de gedroogde was er gelijk uithalen." 

7-7-2020 Groningen oververhitting oven brand studentenhuis 0G De Groninger brandweer werd dinsdagmiddag opgeroepen voor een woningbrand aan de Wagnersingel in de wijk Helpman in 

Groningen. In een studentenpand was een kleine brand ontstaan in de keuken. Dit zorgde voor lichte rookontwikkeling en de 

brandmelders traden hierdoor in werking. Brandweerlieden hadden het brandje in de keuken snel onder controle. Het betrof een 

brand in een oven waar broodjes te lang in lagen. Medewerkers van de Handhaving hadden het studentenpand snel ontruimd en 

iedereen stond veilig buiten bij aankomst van de brandweer. De schade in de woning viel gelukkig mee. Een ambulance kwam uit 

voorzorg te plaatse, maar niemand raakte gewond. 
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7-7-2020 Hengelo onbekend televisie brand woonhuis 3RZ In een woning aan de Egstraat in Hengelo heeft vanochtend een brand gewoed. Drie bewoners hebben rook ingeademd en zijn ter 

controle naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur ontstond vermoedelijk door kortsluiting in een televisie in het huis. De bewoners 

ontdekten zelf de brand en hebben de hulpdiensten ingeschakeld. De brandweer had het vuur snel gedoofd en kon overslag naar 

naastgelegen woningen voorkomen. De woonkamer heeft roet- en brandschade opgelopen. 

7-7-2020 Ugchelen onbekend frituurpan brand snackbar 0G Dinsdagavond omstreeks 22:40 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een winkelbrand aan de Ugchelseweg in Ugchelen. Bij 

aankomst bleek het te gaan om snackbar 't Bikkertje. Er was bij het schoonmaken van de frituurpan brand ontstaan. 

9-7-2020 Castricum onbekend meterkast rook woonhuis 0G Donderdagochtend 9 juli om 09:18 uur is de brandweer met spoed uitgerukt naar een woning aan de Stationsweg. Er zou brand zijn 

in de meterkast van de woning. Bij aankomst was er geen sprake meer van brand maar er hing nog wel wat rook in de gang en in 

de meterkast. De brandweer heeft de spanning eraf gehaald en daarna meerdere stoppen verwijdert en een deel los gehaald om te 

kijken of er sprake spraken was meer van brand. De bedrading van de elektra was zowel voor als na de meter gesmolten en 

daarom moest Liander ter plaatse komen. 

9-7-2020 Neede brand oven brand schuur 0G Een schuur in het buitengebied tussen Eibergen en Neede is woensdag in brand gevlogen. Hoewel niemand gewond raakte door 

het vuur, is de schuur wel verloren gegaan. Het vuur ontstond rond 17.15 uur in de vrijstaande schuur aan de Hoondermaatsweg. 

De brand werd ontdekt door een voorbijganger op een fiets, die de brandweer inseinde. Omdat er gasflessen in de schuur zouden 

staan, werd met meerdere voertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden. Na aankomst had de brandweer het vuur snel onder 

controle. De brand zou zijn ontstaan in een keramische oven. De schuur raakte flink beschadigd en moet als verloren worden 

beschouwd. 

10-7-2020 Den Hoorn onbekend oven brand woonhuis 0G De brandweer van Delft en Den Hoorn werden vrijdagavond om 19:11 uur opgeroepen voor een gebouwbrand aan de Woudseweg. 

Daar was in een woning een keukenbrand uitgebroken nadat een oven - om onbekende oorzaak - vlam had gevat 

10-7-2020 Ubbergen kortsluiting oplader rook appartement 1R Een telefoonoplader welke kortsluiting heeft gemaakt was waarschijnlijk de oorzaak van een binnenbrand in het gebouw de Refter 

aan de Rijksstraatweg in Ubbergen. De bewoner had zijn telefoon aan de lading gelegd en was gaan douchen en bij terugkomst in 

zijn appartement bleek er brand te zijn. Tientallen bewoners van de Refter moesten daarna voor de zekerheid hun woning uit. De 

bewoners kregen dat beginnende brandje zelf niet uit en belden de brandweer. Zowel de brandweer van Nijmegen als de vrijwillige 

brandweer van de post Beek kwamen ter plaatse. Die blusten de brand, maar evacueerden voor de zekerheid wel de aanwezige 

bewoners. Die moesten in de tuin wachten tot het weer veilig was om naar binnen te gaan. De smeulende lader zorgde voor een 

flinke rookontwikkeling. Een aantal van de bewoners ademden rook in en zijn nagekeken in de ambulance. Ze hoefden niet mee 

naar het ziekenhuis. 

10-7-2020 Arnhem onbekend onbekend brand woonhuis 0G Een knal en in een mum van tijd stond het hele huis in lichterlaaie. Het overkwam een bewoonster van de Dr. Schaepmanstraat in 

de Arnhemse wijk Geitenkamp vrijdagmiddag. Iets voor half twee krijgt de brandweer een melding van de bewoonster van het 

pand, die op dat moment alleen thuis was. ,,Ze was in de schuur toen ze aan de voorkant van het huis een knal hoorde. Korte tijd 

later sloegen de vlammen al uit het huis”, vertelde de bevelvoerder van de brand. Over de oorzaak kan ik niets zeggen. Er lag wel 

een stekkerdoos aan de voorkant van het pand, daar waar de bewoonster het geluid hoorde, maar het is onmogelijk om te zeggen 

dat dat de oorzaak is.” 

10-7-2020 Almelo oververhitting magnetron rook zorginstelling 2RZ Twee medewerkers van Carintreggeland zijn donderdagavond naar het ziekenhuis gebracht. De twee personeelsleden hadden last 

van ademhalingsproblemen door een brandje in één van de zorgwoningen in zorgcentrum Hoog Schuilenburg. 2 Bij één van de 

bewoners was plastic in de magnetron terechtgekomen en dat was gaan smeulen. Door de rook ging het automatisch brandalarm, 

waardoor de brandweer vlot in actie kon komen. 

11-7-2020 Wijk bij duurstede kortsluiting meterkast rook woonhuis 0G Bij aankomst van de brandweer lag over de Druivengaard de tuinslang van de overburen en stond de politie met de bewoner voor 

de woning te wachten. Achter de voordeur was rond de meterkast de rook en roetschade te zien van het brandje/kortsluiting. 

11-7-2020 Soest onbekend oven brand appartement 0G Bewoners van een driehoog appartement aan het Dalplein in Soest moesten zaterdagavond de maaltijd elders gebruiken nadat de 

oven die ze hadden aangezet spontaan in brand was gevlogen. Ze hadden de brand tijdig in de gaten en begonnen direct te 

blussen met een schuimblusser. De brandweer nam de klus vervolgens over. 
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11-7-2020 Oudeschild brand oven brand restaurant 0G In een keuken van een restaurant aan de Haven in Oudeschild is zaterdag aan het einde van de middag brand ontstaan. Er was 

brand ontstaan in de oven van restaurant De Compagnie. De brandweer had het vuur op tijd onder controle en heeft daarmee 

schade binnen in het pand voorkomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 

12-7-2020 Amersfoort oververhitting kookplaat rook woonhuis 0G Zondagmiddag 12 juli rond 14.40 uur was brand ontstaan in een woning aan de Duifpolder in Amersfoort. Buurtbewoners hoorden 

een brandalarm afgaan bij de buren. Even later belden ze de brandweer te bellen. De brandweer kon de woning alleen betreden 

door een een raam kapot te slaan, doordat de bewoners niet thuis waren. In de keuken stond nog een pan op het kookplaat met 

een doek bij de pan, welke is gaan branden. De brandweer heeft het pan en het doek naar buiten gebracht en de woning, die vol 

rook stond, geventileerd. De brand en de inzet van de hulpdiensten zorgde voor heel veel bekijks van de buurt. 

12-7-2020 ede brand magnetron rook appartement 0G Zondagmiddag 12 juli rond 17.30 uur was een van een appertementencomplex aan de Zuidplein in Ede vol met rook komen te 

staan. De bewoner wilde de magnetron gebruiken en heeft de stand van magnetron en oven door elkaar gehaald, waardoor de 

keuken vol met rook kwam te staan. De brandweer heeft het appartement gecontroleerd en de woning geventileerd om de meeste 

rook uit de woning te kunnen laten trekken. Niemand raakte gewond bij de brand 

12-7-2020 Noordwolde vermoedelijk 

kortsluiting 

wasdroger rook woonhuis 0G Zondagmiddag ontstond brand in een woning aan de Krommestede door een wasdroger. De wasdroger stond in de kelder toen 

deze in brand vloog door een technisch mankement. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand blussen. De bewoners 

wisten tijdig de huisdieren en zichzelf in veiligheid te brengen. Het huis kwam door de brand vol rook te staan. De brandweer heeft 

de woning geventileerd. 

13-7-2020 Vlaardingen onbekend magnetron rook woonhuis 0G Vrouw redt buurman (95) uit woning vol rook in Vlaardingen. De woning stond vol rook doordat er in de magnetron iets aan stond te 

branden. Een buurvrouw wachtte de komst van de brandweer niet af en haalde de hoogbejaarde buurman van 95 naar buiten. De 

woning stond ondertussen vol rook doordat er in de magnetron iets aan stond te branden. De brandweer heeft de magnetron naar 

buiten gehaald en de ergste rook uit de woning verdreven. Naast de schrik hield de man door het doortastende optreden van de 

buurvrouw geen persoonlijk letsel over. 

13-7-2020 Den Haag onbekend frituurpan brand appartement 0G In de nacht van zondag op maandag 13 juli heeft er in een bovenwoning aan de Lindberghlaan in Den Haag een brand gewoed. De 

brand die was ontstaan in een frituurpan, heeft gezorgd voor een hevige rookontwikkeling en dus voor veel rookschade. De 

brandweer had de brand snel onder controle, echter betekende dit niet dat de woning gespaard bleef. Door onder andere de 

rookschade en de sloopwerkzaamheden die de brandweer heeft moeten verrichten is de woning zwaar beschadigd. Bij de brand 

raakte niemand gewond. 

13-7-2020 Zeist oververhitting oven rook woonhuis 0G Maandagmorgen 13 juli rond 11.00 uur was brand ontstaan in een oven van een woning aan de Cornelis Schellingerlaan in Zeist. 

Een bewoonster was vergeten dat er nog broodjes in de oven zaten. Deze zijn door de hitten gaan roken. De brandweer wist de 

brand te blussen. Waarna ze de woning hebben geventileerd. Hope groot de schade is, is niet duidelijk. 

13-7-2020 Weert onbekend wasmachine of 

wasdroger 

rook woonhuis 0G De hulpdiensten zijn maandagmiddag gealarmeerd voor een woningbrand aan de Galliershof in Weert. In een aanbouw van een 

woning was brand ontstaan in een witgoedapparaat. De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling. De bewoonster wist zichzelf en 

een kind in veiligheid te brengen en naar buiten te lopen. 

13-7-2020 Leeuwarden onbekend meterkast rook flatwoning 0G In de Curacaostraat heeft maandagmiddag een brand in een portiekwoning gewoed, waarbij veel rookontwikkeling vrijkwam. 

Vermoedelijk is de brand op de bovenste verdieping in de meterkast ontstaan. De brandweer kwam met een tankautospuit en een 

hoogwerker ter plaatse. Er werd opgeschaald naar middel brand waarop er een tweede tankautospuit ter plaatse kwam. De brand 

was snel onder controle. Kort daarna werd de woning rook vrij gemaakt door alle deuren en ramen open te zetten. 

13-7-2020 Putten onbekend wasdroger rook woonhuis 0G De Puttense brandweer rukte vrijdagochtend uit voor een melding van een woningbrand aan de Meidoornlaan in Putten. Een 

bewoner zou rook uit een wasmachine/droger komen waarna de brandweer werd gebeld. De brandweer heeft onderzoek gedaan 

naar de mogelijke brand maar trof niks aan 

14-7-2020 Schiedam onbekend vaatwasser brand woonhuis 0G Veel schade in woning na brand in vaatwasser. In een woning aan de Laurens Costerstraat in Oost is dinsdagochtend rond kwart 

voor zes brand uitgebroken. De vlammen waren achter de voordeur zichtbaar. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand 

snel onder controle. Wel heeft het pand inke schade opgelopen door de rook en het vuur. De brand woedde in de vaatwasser, die 

volledig is uitgebrand. Bij de brand raakte niemand gewond. 
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14-7-2020 Eindhoven brand accu brand pizzeria 0G Er heeft dinsdagavond een brandje gewoed in een pizzeria van Domino’s in Eindhoven. De brand ontstond toen een accu van een 

bezorgfiets ontplofte. De accu was van de elektrische fiets afgehaald en lag binnen op een stapel bij de pizzeria aan de Woenselse 

Markt. De accu ontplofte hoewel hij niet aan de lader lag. De stapel tassen waar de lader op lag, vloog vervolgens in brand. 

15-7-2020 Doetinchem onbekend wasdroger brand schuur bij woonhuis 0G Een wasdroger is dinsdagmiddag in brand gevlogen in een schuur in Doetinchem. Niemand is daarbij gewond geraakt. De brand 

ontstond rond 16.00 uur in een schuur bij een woning aan de Lombardije in de wijk Dichteren. De brandweer was snel ter plaatse 

en heeft het vuur daarop geblust. Ten tijde van de brand hebben buurtbewoners naastgelegen begroeiing natgehouden om 

overslag te voorkomen. Niemand is gewond geraakt bij het incident. De brand heeft wel flinke schade veroorzaakt aan spullen die 

in de schuur lagen opgeslagen. 

15-7-2020 Capelle ad Ijssel vermoedelijk 

overbelasting 

magnetron Rook woonhuis 0G Woensdagmorgen 15 juli rond 9.45 uur was brand ontstaan in een keuken van een woning aan de Meindert Hobbemastraat in 

Capelle aan den IJssel. De bewoners roken een brandlucht en zagen rook vorming ontstaan. De brandweer werd ingeschakeld om 

onderzoek te doen. De bewoners waar onder ook kinderen konden veilig de woning verlaten. De oorzaak bleek te zitten in een 

magnetron die aan het doorbranden was. 

16-7-2020 Eindhoven onbekend airfryer rook woonhuis 2R + 1RZ Twee honden zijn donderdagmiddag door de brandweer gered bij een woningbrand in Schatzenburg in Gestel. De bewoners wisten 

zelf op tijd de woning te verlaten. Volgens omstanders zou de brand onstaan zijn door een airfryer, de brandweer doet hier nog 

geen uitspraak over. In de woning hing veel zwarte rook. De brandweer heeft twee blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet bij de 

brand. Drie personen worden door de ambulancedienst onderzocht op eecten van inhalatie van rook. Er is nu niemand meer in de 

woning.  Eén persoon is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht 

18-7-2020 Zevenaar onbekend koelkast brand woonhuis 1R In een aanbouw van een woning aan de Zonnege in Zevenaar heeft zaterdagmiddag een brand gewoed. Even voor 14.45 uur werd 

de brandweer gealarmeerd. Een koelkast had door onbekende oorzaak vlam gevat. De bewoner heeft zelf een succesvolle 

blusactie gedaan en de koelkast naar buiten gebracht. De brandweermensen hebben ter plaatse een naverkenning uitgevoerd. 

Omdat de bewoner rook had ingeademd is hij gecontroleerd door de ambulance. 

18-7-2020 Almere onbekend wasdroger brand woonhuis 0G In de Stripheldenbuurt heeft zaterdagavond brand gewoed in een woning. Een wasdroger was in brand gevlogen.  Rond 22:40 uur 

brak op de bovenste verdieping van een woning aan de Idéxstraat brand uit in een wasdroger. De brandweer was snel ter plaatse 

en heeft de brand geblust. Er raakte niemand gewond. De brandweer heeft de woning geventileerd. Waardoor de brand in de 

wasdroger is ontstaan is niet bekend 

19-7-2020 Eemnes onbekend lamp rook woonhuis 0G Zondagavond 19 juli rond 19.20 uur was rook ontstaan in de hal van een woning aan de Roerdomp in Eemnes, waarna de vier 

bewoners naar buiten vluchtten. Na onderzoek van de brandweer bleek het om een spotje te gaan dat vlam vatte. Het spotje en het 

brandbare materiaal er omheen werd verwijderd waarna er geen brand en rook meer aanwezig was. Koolmonoxide-metingen 

werden uit voorzorg gedaan. 

20-7-2020 Leiden onbekend meterkast brand hotel 0G In het Fletcher Hotel aan de Bargelaan naast Leiden Centraal Station is maandag aan het begin van de middag brand uitgebroken. 

Het gaat om het hotel in het LEVEL-gebouw. De brandweer laat weten dat het gaat om brand in de meterkast van het hotel. De 

brand is inmiddels geblust en de hotelgasten kunnen weer terug naar binnen. Het wellnessgedeelte blijft vandaag nog dicht om de 

schade te inventariseren en herstellen. Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen. 

20-7-2020 Hulst onbekend frituurpan rook eetcafé 0G In een brasserie aan het Stationsplein in Hulst is vanochtend brand uitgebroken. De brand ontstond in een frituur in de keuken. Al 

snel meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. Er vielen geen gewonden. De brand werd rond 10.50 uur gemeld. 

Door de brand ontstond veel rook in het pand. Twee brandweerploegen kwamen ter plaatse. Die hebben het pand geventileerd en 

gecheckt of de brand zich niet verder kon uitbreiden. 

21-7-2020 Spijkenisse onbekend meterkast brand woonhuis 0G Dinsdagmorgen 21 juli rond 11.50 uur was brand in een tussenwoning aan de Ottersveen in Spijkenisse. De brand ontstond in de 

meterkast en was in de woning getrokken. Al snel werd de brand opgeschaald naar het sein ‘middelbrand’. Meerdere 

brandweereenheden werden vervolgens ingezet om de brand te bestrijden. Hoe de brand in de meterkast is ontstaan, is nog niet 

bekend en wordt onderzocht. 

21-7-2020 Wehl onbekend magnetron brand zorginstelling 0G Dinsdagavond 21 juli rond 18.45 uur was brand ontstaan in een zorgcentrum aan de Raadhuisplein in Wehl. Door een onbekende 

oorzaak was een magnetron in brand gegaan in een kamer. De bewoner van de kamer is in veiligheid gebracht door het personeel. 

Een gedeelte van het pand is tijdelijk ontruimd. 
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21-7-2020 Arnhem brand meterkast rook kerk 0G Brand in een meterkast heeft dinsdagochtend vroeg in het uitgaansgebied rond de Korenmarkt in Arnhem tot rookschade en 

ontruiming. Door het vuur ontwikkelde zich wel een heftige rook, die meerdere panden binnendrong en die een vijftal bewoners van 

daarin aanwezige appartementen wakker deed schrikken. Hoe groot de schade door de rook is, is nog niet duidelijk 

21-7-2020 Basse kortsluiting zonnepanelen brand woonhuis 0G Dinsdagmiddag moest de brandweer uitrukken voor een woningbrand aan de Basserweg in Basse. Volgens de melding zou er 

sprake zijn van een schoorsteenbrand. Echter bleek ter plaatse dat de zonnepanelen op het dak van de woning vlam hadden gevat. 

Nog voordat de hulpdiensten aanwezig waren was de brand al uit. De bewoners wisten de brand zelf te blussen. De brand is 

ontstaan door kortsluiting. Door snel optreden van de bewoners kon erger worden voorkomen. De brandweerlieden, die met veel 

voertuigen ter plaatse kwamen, hebben een nacontrole uitgevoerd. 

22-7-2020 Winschoten kortsluiting meterkast brand woonhuis 0G Woensdagmorgen om 08:25 uur een melding van een meterkast brand in de Abel Tasmanstraat in Winschoten. Vermoedelijk 

ontstond er kortsluiting. Ter plaatse heeft de brandweer een nacontrole gedaan. De brand was bij aankomst al uit. Er had enige 

bedrading gesmeuld. Een vakman zal voor reparatie zorgen van de meterkast. Al snel keerde de brandweer terug naar de kazerne. 

22-7-2020 Emmer-

compascuum 

onbekend jacuzzi brand woonboerderij 0G Een jacuzzi heeft woensdagochtend gezorgd voor brand in een woonboerderij aan het Hoofdkanaal Oostzijde in Emmer-

Compascuum. Rond kwart voor negen is in een jacuzzi in het achterste gedeelte van de boerderij brand ontstaan. 

Brandweereenheden uit Emmer-Compascuum, Emmen en Stadskanaal kwamen ter plaatse en hadden de brand snel onder 

controle. Bij de brand raakte niemand gewond. 

23-7-2020 Apeldoorn onbekend airfryer rook woonhuis 0G Airfryer in brand in woning aan de Mussenweg Apeldoorn Bij aankomst van de brandweer was de bewoner al bezig met blussen. 

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De woning heeft veel rook en water schade opgelopen. 

23-7-2020 Heemstede onbekend wasdroger brand woonhuis 1G Een vrouw is woensdagavond gewond geraakt bij een brand in haar woning aan de Dr. N.G. Piersonstraat in Heemstede. De 

oorzaak was haar droger. Terwijl de brandweer onderweg was, probeerde de vrouw zelf haar droger uit haar woning te krijgen. Bij 

die actie liep ze brandwonden op en heeft ze rook ingeademd. Ze is opgevangen door het ambulancepersoneel en overgebracht 

naar het ziekenhuis. De brandweer heeft het vuur geblust. 

23-7-2020 Uithoorn oververhitting frituurpan rook woonhuis 1RZ Bij een woningbrand in Uithoorn zijn gisterenavond twee honden gered. De bewoner wist een van de viervoeters zelf in veiligheid te 

brengen, de andere hond moest door de hulpdiensten uit de van rook vergeven woning worden gehaald. De brand ontstond 

gisteren rond 19.00 uur in de keuken van een woning aan het Herman Gorterhof, door een 'vergeten' frituurpan, zo meldt de 

brandweer op Twitter. De brandweer was snel ter plaatse en er was sprake van flinke rookontwikkeling. De brandweer had de 

brand snel onder controle, maar de bewoner en twee honden hadden dermate veel rook ingeademd dat medische assistentie 

noodzakelijk was. De bewoner werd na een korte controle per ambulance voor nadere inspectie naar het ziekenhuis gebracht, voor 

de viervoeters kwam de Dierenambulance ter plekke. De honden werden daarop ter controle overgebracht naar een dierenkliniek. 

Een van de honden had dermate veel rook ingeademd dat het dier zuurstof kreeg toegediend, zo meldt Politie Aalsmeer/Uithoorn 

op Instagram. 

24-7-2020 Groningen onbekend meterkast rook woonhuis 0G Aan de Meerpaal in Groningen brak vrijdagmiddag om 17:30 brand uit in een woning. De bewoners waren naar verluid op vakantie. 

Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de woning. Vanuit de tuin werd een binnenaanval gedaan en werd er geblust. 

Veel buurtbewoners kwamen een kijkje nemen vanwege de vele sirenes die aankwamen. De rookschade is fors. Het betrof een 

meterkast brand. 

25-7-2020 Alkmaar onbekend televisie brand appartement 0G In een benedenwoining op de Oude Trambaan in Alkmaar is zaterdagmiddag brand geweest. Volgens de Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord is een tv in rook opgegaan. Er is niemand gewond geraakt, maar de woning is voorlopig niet bewoonbaar. De 

bovenwoningen zijn door de brandweer nagekeken op rook en warmte. 

25-7-2020 Wessem oververhitting oven brand woonhuis 0G Vanmorgen vroeg is er in een woning aan de Helstraat in Wessem brand uitgebroken. Op het moment van de brand waren er geen 

personen in de woning aanwezig. Volgens de brandweer is brand waarschijnlijk ontstaan door de hitte van een na-smeulende 

pizzaoven van een naastgelegen woning. Om 07.00 uur is het sein brand meester gegeven 
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25-7-2020 Steenbergen kortsluiting onbekend brand bedrijf 0G Zwartgeblakerde deuren zijn zaterdagochtend nog te zien in het pand van Perdaems Landbouwtechniek in Steenbergen. Een grote 

uitslaande brand zorgde voor flink wat schade in een loods van het bedrijf aan de Warwickstraat op industrieterrein Reinierpolder. 

De melding kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag om ongeveer 00.20 uur binnen als een middelbrand. Binnen lagen machines 

opgeslagen. Daarom werd er al snel opgeschaald naar een grote brand. Ook in de kantine woedde brand. De brandweer is 

zaterdagnacht en -ochtend nog enige tijd bezig geweest met nablussen. Dat is inmiddels afgerond. Hoe groot de schade is, is nog 

niet bekend. Volgens de brandweer zou de brand zijn ontstaan door kortsluiting. 

25-7-2020 Veenendaal kortsluiting kookplaat brand woonhuis 0G Op zaterdag 25 juli is de brandweer omstreek 19:10 uur uitgerukt voor een woningbrand op de scheepjeshof in Veenendaal. De 

brand is onstaan in een inductiekookplaat door kortsluiting. De brandweer heeft de brand uitgemaakt en gecontroleerd. Er zijn geen 

slachtoffers gevallen. Bij de brand is een hoogwerker opgeroepen. 

26-7-2020 Gouda onbekend stofzuiger brand woonhuis 0G Zondagmorgen 26 juli rond 4.50 uur was brand ontstaan in een woning aan de Karnemelksloot in Gouda. In de woning waar de 

brand was ontstaan word gewerkt hier was een bouwstofzuiger in brand gevlogen. De brand werd opgemerkt toen de rookmelder 

bij de buren afging. Om de woning ING binnen te kunnen heeft de brandweer een raam ingeslagen 

26-7-2020 Gemert kortsluiting oplader brand woonhuis 2R De bewoners van een huis in Gemert krijgen tijdelijk op een andere plek onderdak nadat een woningbrand ervoor gezorgd heeft dat 

hun eigen huis tijdelijk niet bewoonbaar is. aterdag rond 23.40 uur kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten van een brand 

op de bovenverdieping van een woning aan de Pastoor Strijbosstraat in Gemert. De brandweer had het vuur snel onder controle, 

maar de schade aan de woning is desondanks ernstig. De bewoners moeten tijdelijk op een andere plaats verblijven. De bewoners 

waren thuis ten tijde van de brand. Zij zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat zij mogelijk rook hadden ingeademd, maar 

waren wel op tijd aan de brand ontkomen. Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan door kortsluiting bij een aantal 

accu's en laders. 

27-7-2020 Houten kortsluiting onbekend brand bedrijf  0G De Houtense brandweer is maandagmiddag uitgerukt voor een brandmelding bij een bedrijf aan de Pelmolen in Houten. In het 

pand was op de eerste verdieping kortsluiting ontstaan in een apparaat. Medewerkers konden het apparaat zelfs naar buiten 

brengen waarna de brandweer werd ingeschakeld. Brandweerlieden hebben het pand onderzocht en geventileerd. Voor zover 

bekend is er geen brandschade ontstaan aan het kantoorgebouw. 

29-7-2020 Dieren onbekend hoverboard brand schuur bij woonhuis 0G Hoverboard vliegt in brand in schuur Dieren. In een schuur achter een woning aan de Domeinlaan in Dieren heeft woensdagmiddag 

een brand gewoed. De brand werd rond 14.45 uur ontdekt. De accu van hoverboard bleek spontaan te zijn gaan branden. De 

bewoners van de woning wisten het vuur in hun achtertuin snel te blussen. De toegesnelde brandweer heeft nacontrole uitgevoerd. 

De schuur heeft flinke rook en brandschade opgelopen 

30-7-2020 Drieborg onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Aan de Kroonpolder in Drieborg werd woensdagnacht rond 02:00 uur een brand bijgebouw gemeld. Brandweer Bad Nieuweschans 

& Finsterwolde gingen ter plaatse. Ter plaatse bleek in de bijkeuken een wasdroger vlam te hebben gevat. De bewoners konden 

veilig op tijd buiten komen en belden 112. Brandweer Finsterwolde kon al snel terugkeren. De brandweer heeft de brand geblust en 

een nacontrole gedaan. Niemand raakte gewond. 

30-7-2020 Anna Paulowna oververhitting frituurpan brand woonhuis 0G De brandweer kwam donderdagavond in actie voor brand in een woning aan de Pionierskruid in Anna Pauwlona. Een frituurpan 

was oververhit en stond onder de afzuigkap. 

30-7-2020 Doetinchem oververhitting lamp brand sporthal 0G De politie en brandweer zijn donderdagavond uitgerukt voor een brand in sporthal De Bongerd aan de Plattenburgstraat te 

Doetinchem. Het smeulende brandje was snel onder controle waardoor de schade beperkt bleef. De brandweer rukte met een 

tankautospuit en hoogwerker uit en ook de politie rukte met drie wagens uit naar de Sporthal. Bij aankomst bleken zowel de hal als 

het naastgelegen café al ontruimd te zijn en stonden de mensen buiten voor de hal. De brand bleek een lamp te zijn die was gaan 

smeulen en een brandlucht veroorzaakte. De brandweer ging uiteindelijk met een ladder het dak op, maar er bleek geen schade te 

zijn tussen het plafond en het dak. De opgeroepen hoogwerker hoefde niet in actie te komen 

31-7-2020 Heerenveen onbekend accu rook woonhuis 0G In een woning aan de Barten is vrijdagavond brand uitgebroken in een slaapkamer. Daarbij kwam flinke rookontwikkeling vrij.De 

brandweer werd omstreeks kwart over acht opgeroepen voor een woningbrand en ging ter plaatse met een tankautospuit en 

hoogwerker. Vermoedelijk is bij het opladen van een accu voor modelauto’s brand ontstaan. Brandweerlieden hadden het vuur snel 

onder controle, maar konden niet voorkomen dat er veel schade ontstond. 
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31-7-2020 Berghem onbekend cv-ketel brand woonhuis 0G In Berghem heeft donderdagavond kort brand gewoed in een woning. Rond 18.55 uur ontstond brand op de zolder van een huis 

aan het Roggehof. De brandweer rukte meteen met groot materieel uit. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker kwamen ter 

plaatse. Ook de politie kwam naar het Roggehof. Veel buurtbewoners reageerden op de sirenes en stonden op straat naar de inzet 

van de hulpdiensten te kijken. Volgens een bevelvoerder van de brandweer ging het om de CV-ketel. 

31-7-2020 Rotterdam kortsluiting onbekend brand appartement 1R Vrijdagavond 31 juli rond 23.15 uur is door een brand in kelderboxen van een aan de Palladiostraat in Rotterdam de stroom 

uitgevallen. Ook komt er flink wat rookontwikkeling vrij. De brandweer is met twee blusvoertuigen ter plaatse om de brand te 

blussen. Vermoedelijk door kortsluiting zit de flat zonder stroom. Een ambulance is ter plaatse gekomen omdat iemand rook heeft 

ingeademd. 

1-8-2020 Hoofdplaat onbekend Boiler brand woonhuis 0G In een woning in Hoofdplaat is vanmorgen brand uitgebroken. Het vuur kon snel worden geblust, maar er ontstond wel de nodige 

schade. De brand werd rond 08.30 uur gemeld vanuit het pand aan de Molenweg. Volgens de brandweer stond er in de keuken 

een boiler in brand. Er zijn twee brandweerploegen ingezet om het vuur te blussen. Tot slot is de woning geventileerd en is Salvage 

opgeroepen om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. 

1-8-2020 Hoek van Holland vermoedeljk 

overbelasting 

accu brand winkel 0G De brandweer van Hoek van Holland werd zaterdagnacht om 03:54 uur opgepiept voor een scooterbrand aan de Prins 

Hendrikstraat. De oorzaak van de brand zou brandstichting kunnen zijn, maar deze elektrische huurscooters hebben ook 

zonnepanelen om zelf op te kunnen laden. Er stonden twee scooters in de verhuur, maar wanneer de litiumbatterij overbelast raakt 

- wat eigenlijk niet mag met te lang stilstaan - dan kan zelfontbranding ontstaan. Descooters worden dikwijls her en der buiten 

geparkeerd na tijdelijke huur door gebruikers 

1-8-2020 Papendrecht onbekend computer brand appartement 0G In een flatwoning aan de Evertsenstraat in Papendrecht is zaterdagochtend 1 augustus 2020 brand ontstaan. De bewoner ontdekte 

in de ochtend dat de computermuis met laser brand had veroorzaakt in een matras. De jongen bluste het matras in de douche en 

dacht dat het uit was. Later in de ochtend ging hij van huis. Niet veel later merkten buurtbewoners echter alsnog brand op. De 

brandweer kwam ter plaatse en ramde de deur van de woning open. Het matras bleek opnieuw te zijn gaan branden. De 

brandweerlieden gooiden het matras naar buiten en blusten het vuur. Daarna is de woning geventileerd. De ingeramde deur zal 

binnenkort gerepareerd of vervangen worden 

1-8-2020 Beuningen blikseminslag onbekend brand woonhuis 0G Een rieten dak van een woning aan de Oude Reekstraat in Beuningen is zaterdagnacht in brand gevlogen. De brandweer vermoedt 

door blikseminslag. 

1-8-2020 Almelo onbekend elektrische fiets brand schuur 0G Aan de Rietstraat in Almelo zijn in de vroege zaterdagochtend twee schuren zwaar beschadigd geraakt door een brand. De 

brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen pand. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de 

brand is vermoedelijk een elektrische fiets. 

1-8-2020 Lienden oververhitting lamp rook woonhuis 1R Een vliegenlamp die vlam vatte is waarschijnlijk de oorzaak geweest van een brand in een woning aan de Appelgaard in Lienden. 

In de woning ontstond plotseling rook waarna brandweer werd in geschakeld. De brandweer had het vuur snel geblust en de 

situatie onder controle. Een persoon die in de woning was op het moment van de brand is door ambulancepersoneel onderzocht. 

Na het incident heeft de brandweer de mogelijke veroorzakers van de brand buiten onderzocht. 

2-8-2020 Zwolle onbekend kookplaat brandgeur appartement 0G De brandweer moest zondagmiddag uitrukken naar een appartementencomplex aan de Friesewal in Zwolle. Ter plaatse bleek in 

een appartement een elektrische kookplaat te hebben gerookt. Gelukkig was van brand geen sprake. 

2-8-2020 Naaldwijk onbekend lamp brand woonhuis 0G De brandweer van Naaldwijk en Honselersdijk werden zondagmiddag rond 13:30 uur opgepiept voor een gebouwbrand aan de 

Bereklauw. Een buurtbewoner zag de rookontwikkeling als eerste bij het dak en waarschuwde de bewoners. Het bleek dat een 

kussen bij een spotje op de kleine zolder voor de brand had gezorgd. 

3-8-2020 Tilburg onbekend accu rook berging 1RZ In de berging van een flatwoning aan de Purperstraat in Tilburg is zondagavond brand uitgebroken. De bewoner kwam er al snel 

achter dat een brandende accu daar de oorzaak van was. De man wist de vlammen te doven door de accu in een bak met water te 

leggen. De ter plaatse gekomen brandweer heeft het apparaat vervolgens naar buiten gebracht. Omdat de bewoner rook heeft 

ingeademd, is hij voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 

3-8-2020 Stolwijk onbekend oven brand woonhuis 0G Maandagavond 3 augustus rond 18.40 uur was brand ontstaan in een keuken van een woning aan de Goudseweg in Stolwijk. De 

combi-oven vatte vlam. De brandweer heeft de oven uit de keuken gehaald en naar buiten gebracht. De brandschade zou 

meevallen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. 
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3-8-2020 Heerhugowaard onbekend lamp brandlucht autosloperij 0G De brandweer en politie van Alkmaar en Heerhugowaard zijn zondagavond voor een kapotte TL-lamp uitgerukt naar Autosloperij 

Overtoom aan De Overtoom in Heerhugowaard. Daar was een filmcrew net klaar met opnames voor de actie/misdaadfilm 'Out of 

Vengeance'. De opkomst van de drie brandweereenheden, de politie en medewerkers van bedrijven aan De Overtoom zorgden 

voor meer spanning dan de opnamen zelf. Volgens regisseur Salar Zarza waren er voor zijn film nog een aantal opnamen nodig. 

Na afronding was afgebroken, nog wat nagepraat en is uiteindelijk nog een controle in het pand gedaan. Toen werd een brandlucht 

opgemerkt en is voor de zekerheid 112 gebeld. Uiteindelijk bleek het om een kapotte TL-lamp te gaan. 

3-8-2020 Meijel vermoedelijk 

kortsluiting 

wasmachine brand woonhuis 0G Maandagmorgen is een wasmachine in brand gevlogen in een woning aan de Heldensedijk in Meijel. In de woning is waarschijnlijk 

door kortsluiting brand ontstaan. De bewoners ontdekte de brand zelf en wisten zich in veiligheid te brengen. 

5-8-2020 Klazienaveen onbekend meterkast brand woonhuis 0G In Klazienaveen staat een woning in brand. Het vuur woedt in een huis aan de Kloostermanswijk Oost Zijde. De brand zorgt voor 

een flinke rookontwikkeling. Brandweereenheden uit de Emmen, Klazienaveen, Schoonebeek en Coevorden zijn opgeroepen om te 

assisteren bij de bestrijding van het vuur. De brand zou volgens de melding in de meterkast in het voorhuis begonnen zijn wist de 

VRD te melden de woning zat in een verbouwing. Op het moment van uitbreken van de brand waren mensen aanwezig in het huis. 

Zij konden op tijd de woning verlaten. 

5-8-2020 Hellevoetsluis onbekend magnetron rook seniorencomplex 0G In een appartement op de tweede verdieping van een seniorencomplex aan de Wetering heeft vanmiddag kort een brand gewoed. 

Daar er een flinke rookontwikkeling was en het een seniorencomplex betrof, werd er direct opgeschaald naar 'middelbrand.' Ter 

plaatse bleek dat het om een magnetron ging waarin de rookontwikkeling was ontstaan. De situatie was snel onder controle en er 

zijn geen gewonden gevallen. Wel is er veel rook- en waterschade, waardoor het appartement onbewoonbaar is. Koos Buis van de 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die de BHV'ers in het complex opleidt, kreeg de melding op zijn telefoon binnen en ging 

direct ook naar de Wetering. 'Zo kon ik zien hoe de BHV'ers het aanpakken als er dus echt brand is. Ze hebben direct 112 gebeld, 

de gang ontruimd, de sleutels in ontvangst genomen en de brandweer goed opgevangen. Alles is dus super gegaan!' 

6-8-2020 Vlaardingen onbekend meterkast brand restaurant 0G Bij restaurant De Hofnar in Vlaardingen is donderdagmiddag brand uitgebroken in de meterkast. Niemand raakte gewond. 

6-8-2020 Arnhem kortsluiting laagspanningskast rook ziekenhuis 1G Bij een brand in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft donderdagmiddag een persoon brandwonden opgelopen. de brand is 

ontstaan Door kortsluiting in een laagspanningskast. Mogelijk was het slachtoffer in de kast aan het werk. het slachtoffer is direct 

naar eerste hulp van het ziekenhuis gebracht om te worden geholpen. Toen de brandweer aankwam was er slechts sprake van 

rookontwikkeling. de ruimte in het ziekenhuis wordt geventileerd. 

7-8-2020 Leiden oververhitting ventilatie brand café 0G Boven café De Bruine Boon aan de Stationsweg in Leiden is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer is met diverse 

wagens ter plaatse. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een warm gelopen ventilator. Bij de brand is een waterleiding gaan 

lekken die de brand grotendeels geblust heeft. Naastliggende woningen zijn gecontroleerd op koolmonoxide. 

8-8-2020 Kollum onbekend frituurpan brand zwembad 0G De brandweer is zaterdag aan het eind van de ochtend uitgerukt voor een keukenbrandje bij zwembad It Paradyske aan de 

Badweg in Kollum. Naar verluidt ging het om een brand in een frituurpan. De brand ging gepaard met lichte rookontwikkeling en 

was snel onder controle.  

8-8-2020 Den Hoorn onbekend oven brand woonhuis 0G De brandweer kreeg zaterdagavond een melding van een woningbrand aan de Oude Veiling in Den Hoorn. De brandweer kwam 

met spoed ter plaatse en heeft de situatie veiliggesteld. Volgens de brandweer zou er brand gewoed hebben in/bij een oven in de 

keuken. De woning is door de brandweer met een ventilator geventileerd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan in/bij de oven is niet 

bekend. 

8-8-2020 Almere onbekend airfryer brand woonhuis 1R Op het Grevelingenpad in Waterwijk is zaterdag aan het eind van de middag brand ontstaan in de keuken van een woning. De 

brand kon snel worden geblust. Een ambulance is ter plaatse gekomen om enkele bewoners te controleren. Het vuur is volgens de 

brandweer waarschijnlijk ontstaan in een airfryer. Deze stond onder de afzuigkap, waardoor deze ook vlam heeft gevat. De 

apparatuur is door de brandweer uit de woning gehaald. De aanwezige bewoners werden door ambulancepersoneel gecontroleerd, 

omdat zij rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. I 
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8-8-2020 Groningen kortsluiting lamp brand woonhuis 1G De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een woningbrand aan het Getij in de wijk Lewenborg. Volgens 

incidentfotografen is de bewoner bij de brand lichtgewond geraakt. De melding van de brand kwam rond 20.55 uur binnen waarop 

een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof kortsluiting in een lamp op de begane grond van de 

woning”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper van de Groninger brandweer. “Toen we ter plaatse kwamen was er 

geen sprake meer van brand. 

9-8-2020 Stavenisse onbekend frituurpan Rook schuur 1R In een schuur aan de Scheldseweg in Stavenisse is zaterdagavond brand uitgebroken in een frituurpan. Bij aankomst van de 

brandweer was de brand al grotendeels geblust. Een ambulance is ter plaatse gekomen om een persoon welke rook had 

ingeademd na te kijken. De brand in de schuur werd rond 18.20 uur ontdekt. De brandweer van Stavenisse kwam met spoed ter 

plekke. Ook de waterwagen uit Sint-Annaland werd met spoed gestuurd. Bij aankomst van de brandweer was de brand al zo goed 

als geblust. De brandweer heeft de frituurpan afgeblust en de schuur geventileerd. Een ambulanceteam is nog ter plekke geweest 

voor de persoon die een eerste bluspoging had gedaan en hierbij rook heeft ingeademd. 

9-8-2020 Gemert onbekend accu brandgeur winkel 0G De brandweer van Gemert is zaterdagmiddag opgeroepen voor een brandgerucht aan de Nieuwstraat in Gemert. Aldaar bleek in 

een kledingwinkel een brandgeur te hangen. Na onderzoek van de brandweer bleek dat er in een elektra kast een accu op 

ontploffen stond in het magazijn. De brandweer heeft deze accu losgekoppeld en hier een controle uitgevoerd maar is daarna terug 

gekeerd naar de kazerne. De winkel heeft hierdoor snel kunnen schakelen waardoor er geen gevaar of schade is ontstaan voor het 

winkelend publiek. 

9-8-2020 Voorschoten onbekend magnetron brand verzorgingshuis 0G De brandweer is zondagochtend uitgerukt naar kloosterverzorgingshuis Oud Bijdorp in Voorschoten. Rond 7.00 uur kwam er een 

automatische brandmelding binnen, waarna al snel bleek dat er daadwerkelijk wat aan de hand was. Omdat het om een 

verzorgingshuis gaat, werd daarom extra materieel opgeroepen. Bij aankomst van de brandweer bleek het om een oververhitte 

magnetron te gaan, waarna de spuitgasten vrij snel weer konden terugkeren naar de kazerne. 

11-8-2020 Nissewaard kortsluiting koeling brand winkel 0G Dinsdagochtend ontstond door kortsluiting in de viskoeling, brand in Jumbo Groenewoud. Gelukkig had de brandweer het vuur snel 

onder controle, waardoor de schade beperkt is gebleven. Toch gaat de winkel in de loop van volgende week pas weer open. De 

winkelvoorraad kan helaas niet meer verkocht worden en moet worden vernietigd op voorschrift van o.a. de Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit. Er kunnen schadelijke stoffen in zitten. Locoburgemeester Wouter Struijk bezocht de winkel vanochtend, wat 

manager Jan Blaak zeer waardeerde 

11-8-2020 De Klomp blikseminslag onbekend brand woonhuis 0G Dinsdagavond 11 augustus rond 18.50 uur was brand ontstaan in het dak van een woning aan de Dokter Hoolboomweg in De 

Klomp. Mogelijk is blikseminslag de oorzaak van de brand geweest. De brandweer had het vuur snel geblust en voor zover bekend 

raakte niemand gewond. 

11-8-2020 Almere onbekend meterkast brand woonhuis 0G Dinsdagavond is er brand ontstaan in een woning in de Constablestraat in Tussen de Vaarten. De brandweer heeft de brand 

geblust. Er raakte niemand gewond. De melding van de brand werd rond tien uur gedaan. De brandweer was snel ter plaatse en 

stelde vast dat er brand was in de meterkast van een woning. Het vuur kon snel worden geblust. Vervolgens heeft de brandweer de 

woning geventileerd. Liander is ter plaatse gekomen om de meterkast te controleren. Bij aankomst van de brandweer waren er 

geen personen meer in de woning aanwezig. Er is dan ook niemand gewond geraakt. 

11-8-2020 Capelle ad Ijssel onbekend hoofdzekering brand appartement 0G Dinsdagmiddag 11 augustus rond 16.40 uur zou brand ontstaan zijn in een atwoning aan de Reviusrondeel in Capelle aan den 

IJssel. De brandweer kwam direct ter plaatse.  Uiteindelijk bleek het te gaan om een gesmolten hoofdzekering in de meterkast. De 

netbeheerder heeft de hoofdzekering vervangen, waarmee het euvel snel was verholpen. 

12-8-2020 Enkhuizen onbekend oven rook fabriek 4RZ Aantal personen naar ziekenhuis door brand in oven koekfabriek. De hulpdiensten werden woensdag ochtend vroeg opgeroepen 

voor een brand bij de koekfabriek aan de Oosterdijk in Enkhuizen. De toegesnelde brandweer van Enkhuizen en StedeBroec waren 

snel ter plaatse. Het personeel kon de brand zelf blussen, maar hadden daarbij wel rook ingeademd. 4 personen zijn voor verdere 

controle naar het ziekenhuis gebracht. 

12-8-2020 Boekel  onbekend wasdroger brand woonunit 0G De brandweer van Boekel is woensdagmiddag rond 12:20 gealarmeerd voor een woningbrand aan de Boekweit in Boekel. Ter 

plaatse bleek er in een woonunit brand te zijn ontstaan in een droger. De bewoner is zelf begonnen met blussen. De brandweer 

heeft de brand verder afgeblust. En de unit geventileerd. Er raakte niemand gewond bij de brand. 
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12-8-2020 Barneveld blikseminslag onbekend brand woonhuis 0G Een woning aan de Brahmalaan in Barneveld is dinsdagavond getroffen door de bliksem. Door de inslag, rond 18.15 uur, ontstond 

brand. De bewoners wisten het vuur zelf te doven, vertelt bevelvoerder tankautospuit Egbert van Meijeren van de Barneveldse 

brandweer. ,,Wij deden daarom nog wat nabluswerk en controle.'' De bliksem veroorzaakte een gat in het dak en schade aan 

elektrische apparaten. De woning is nagenoeg onbewoonbaar en de bewoners zijn elders ondergebracht. 

12-8-2020 Arnhem onbekend frituurpan brand restaurant 0G De Arnhemse Pannenkoekboerderij De Steenen Camer houdt woensdag noodgedwongen haar deuren dicht na Een keukenbrand. 

het is nog niet bekend wanneer het restaurant in Elderveld weer open kan. Volgens Een woordvoerder van De brandweer ontstond 

het vuur in De vroege woensdagochtend in Een frituurpan in De keuken. De brand sloeg daarna over naar het afzuigsysteem. 

13-8-2020 Vortum-Mullem blikseminslag onbekend brand schuur 0G Een schuur bij een woning aan de Nieuwe Werf in Vortum-Mullem is deze avond tijdens een onweer door de bliksem getroffen. De 

brandweer rukte uit om het vuur dat door die inslag ontstond te blussen. Brandweermensen zijn druk in de weer met blussen. Voor 

zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer is ter plaatse met een tankautospuit en een waterwagen 

13-8-2020 Doesburg blikseminslag onbekend brand woonhuis 0G Op de Richtersakker in Doesburg is tijdens de onweersbuien van donderdagavond 13 augustus de bliksem ingeslagen in een 

woning. Hierbij brak brand uit. De knal van de inslag was rond 20.45 uur in de wijde omgeving te horen, van Lathum tot Dieren. De 

inslag heeft een brand veroorzaakt in het hoek van het dak van de hoekwoning. De brandweer van Doesburg en Dieren kwamen 

met spoed ter plekke. Met onder andere een hoogwerker worden dakpannen verwijderd om de brand te bestrijden. Voor zover 

bekend raakte niemand gewond bij de brand. 

13-8-2020 Drouwenermond vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand woonhuis 0G Een vrijstaande woning aan het Zuiderdiep in Drouwenermond is donderdagochtend volledig uitgebrand. Het vuur ontstond even 

voor tien uur. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe waren op het moment van de uitbraak van de brand geen 

personen in de woning aanwezig. Wel zaten tien honden binnen, maar alle dieren konden tijdig worden gered. In de woning 

woonde een alleenstaande vrouw, een hondenfokster, met tien Shih-Tzu’s. Zij vermoedt dat de brand na kortsluiting in de 

meterkast is ontstaan 

14-8-2020 Wezep blikseminslag stopcontact onbekend woonhuis 0G De hevige onweersbuien van gisteren en vannacht hebben in Wezep voor veel problemen gezorgd. Straten liepen onder water en 

bij meerdere woningen sloeg de bliksem in. Rond half elf sloeg de bliksem aan de Egge. De klap was zo groot dat meerdere 

woningen schade opliepen. Zo werd in een van de huizen de deur van de meterkast eruit geblazen. In andere huizen was er vooral 

schade aan stopcontacten, sloegen de stoppen erdoor en was er schade aan onder andere televisies en vaatwassers.  

14-8-2020 Goes vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend rook verpleeghuis 0G Vermoedelijk als gevolg van kortsluiting is in de nacht van donderdag op vrijdag wat lichte rookontwikkeling ontstaan in een 

verpleeghuis in Goes. Bij Ter Valcke aan de Louise de Colignylaan werd rond 03.15 uur rook waargenomen in een algemene 

ruimte. Hierop werd de brandweer van Goes met spoed ter plekke gestuurd. Er bleek sprake te zijn van een smeulbrandje. De 

brandweer had de situatie snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt 

15-8-2020 Ottoland onbekend wasmachine brand woonhuis 0G De bewoners van een woning aan de Schepenerf in Ottoland zijn zaterdagmiddag 15 augustus opgeschrikt doordat hun 

wasmachine in brand vloog. Rond 13.15 uur ontdekten de bewoners dat de wasmachine vlam had gevat. Terwijl de hulpdiensten 

onderweg waren werd met een tuinslang een eerste bluspoging gedaan. Door de brandweer is de brand verder geblust. De ruimte 

waar de wasmachine staat bleek nog wel vol rook te staan. De brandweermensen hebben de ruimte geventileerd. Bij de brand is 

niemand gewond geraakt. 

15-8-2020 Coevorden oververhitting kookplaat brand woonhuis 0G Er heeft zaterdagmiddag een kleine brand gewoed in een huis aan de Schaepmanstraat. De brand is vermoedelijk ontstaan 

doordat er een dienblad op een kookplaat stond die nog aanstond. Een oplettende buurman sloeg alarm nadat hij het brandalarm 

had horen afgaan. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel geblust. 

16-8-2020 Bergschenhoek blikseminslag onbekend brand woonhuis 0G In een woning in Bergschenhoek is zondagavond de bliksem ingeslagen. De bliksem sloeg in in de nok van een huis in aanbouw 

aan de Architectenlaan. Vervolgens brak brand uit in het huis. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand korte 

tijd zo hevig was dat hij uit de woning sloeg. Hierna was de brand vrij snel onder controle. 

16-8-2020 Den Bosch vermoedelijk 

oververhitting 

zonnepanelen brand opslaghal 0G Bij een grote brouwerij van Heineken in Den Bosch heeft zondagmiddag enige tijd brand gewoed. Het ging om een uitslaande 

brand in een opslaghal van de brouwerij aan de Rietveldenweg. Na ongeveer een uur was de brand onder controle, meldt de 

brandweer in Den Bosch.De brandweer, die met meerdere wagens en ladderwagens uitrukte, zei dat de brand op het dak is 

uitgebroken. Mogelijk is het vuur ontstaan door oververhitting van zonnepanelen, maar de exacte oorzaak moet nog vastgesteld 

worden, zegt een woordvoerder. 
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16-8-2020 Haarlem blikseminslag meterkast brand woonhuis 0G De brandweer is zondagavond rond 20.30 uur uitgerukt naar een brand in een woning aan de Amsterdamsevaart in Haarlem. Bij 

binnenkomst in de woning sloegen de vlammen achter de deur bij de meterkast vandaan. Brandweerlieden konden het vuur snel 

onder controle krijgen, maar waren daarna nog lang bezig met controleren. De parallelweg van de Amsterdamsevaart was door de 

inzet van hulpdiensten tijdelijk afgesloten. Een blikseminslag veroorzaakte daar een brand in een meterkast in een woning aan de 

Amsterdamsevaart. 

16-8-2020 Andijk kortsluiting koelkast brand woonhuis 1D Het was een telefoontje dat hij liever niet gekregen had. Op zijn vakantieadres hoorde Hans Kröger over het drama dat zich in de 

nacht van zaterdag op zondag voltrok in een door Het Grootslag verhuurde woning in Andijk. ,,Vreselijk”, zegt de directeur van de 

woningcorporatie over de brand waarbij een dertigjarige man om het leven kwam. Het rood-witte afzetlint hangt maandag nog in de 

tuin, maar het onderzoek naar het ontstaan van de fatale brand in de woning aan de Kees Veerstraat is afgerond. Een  ’technische 

oorzaak’ luidt de eindconclusie van de politie. ,,De koelkast”, weet Kröger. ,,Door kortsluiting is er brand ontstaan.” 

16-8-2020 Almere onbekend meterkast brand woonhuis 0G Zondagavond 16 augustus rond 23.25 uur was brand ontstaan in een woning aan de Keiwierde in Almere. De brand is vermoedelijk 

begonnen in de meterkast van de woning. Brandweer is lange tijd bezig geweest met het blussen van de brand. De oorzaak van de 

brand is niet bekend. Meerdere brandweereenheden waren aanwezig bij de brand. 

17-8-2020 Katwijk blikseminslag onbekend brand portiekwoning 0G Een brand in een portiekwoning op de Piet Heinlaan in Katwijk is maandagavond ontstaan door blikseminslag. De inslag was in het 

appartementencomplex, waardoor er brand ontstond in één van de bovengelegen woningen. De bewoners van de getroffen woning 

waren op dat moment niet thuis.  

17-8-2020 Smilde blikseminslag onbekend brand woonhuis 0G Een grote brand heeft vannacht een woning aan de Rijksweg in Smilde grotendeels verwoest. Het vuur woedde op het dak en is 

waarschijnlijk veroorzaakt door bliksem. Brandweerkorpsen uit Drenthe en Friesland bestreden de brand. Voor zover bekend vielen 

er geen gewonden en kon iedereen in het huis op tijd buiten komen. De Rijksweg N371 was tijdelijk deels afgesloten in verband 

met de brand. 

17-8-2020 Hilversum kortsluiting koffiemachine onbekend ziekenhuis 0G Kortsluiting in koffiemachine bij Tergooi ziekenhuis. Maandagmiddag 17 augustus rond 14.20 uur was het brandalarm afgegaan bij 

het Tergooi ziekenhuis aan de van Riebeeckweg in Hilversum. 

18-8-2020 Barneveld brand airfryer brand woonhuis 1B In de keuken van een woning aan de Brahmslaan in Voorthuizen is dinsdagavond 18 augustus brand ontstaan. Volgens 112 

Alarmeringen Barneveld kwam de eerste melding om 18:40 uur binnen bij de meldlamer. Bij de brand kwam veel rook vrij. Eén 

persoon had brandwonden aan zijn hand. De blaren stonden op zijn hand, aldus een buurtbewoner. De man is door de 

ambulancedienst naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een buurtbewoner stond een airfire op het gasfornuis en stond het gas nog 

aan. Daarna is de brand ontstaan. 

18-8-2020 Tolbert blikseminslag meterkast brand kantine 0G Twee lichtmasten stuk, de meterkast ontploft, de kassa die het niet meer doet en bijna was de kantine in vlammen opgegaan. Dat is 

wat een blikseminslag veroorzaakte bij voetbalclub TLC, de Tolbert Leek Combinatie. Zondagnacht sloeg de bliksem in een van de 

lichtmasten rond het trainingsveld. De bliksem baande zich via een tweede lichtmast en de stroomkabels een weg naar de kantine. 

'Daardoor is de nieuwe meterkast in de kantine ontploft', vertelt voorzitter Jan Rockers van de Leekster voetbalclub. 'Door de knal 

en een enorme steekvlam is de deur naar de meterkast eruit geblazen. Dit was echt heftig!' 

18-8-2020 Haarlem kortsluiting vriezer vermoedelijk 

kortsluiting 

winkel 0G De Dekamarkt aan het Prinses Beatrixplein in Haarlem sloot maandagavond tijdelijk de deuren na een brandmelding. De 

Haarlemse brandweer rukte maandagavond rond kwart voor acht in de avond met groot materieel uit nadat bij de supermarkt het 

brandalarm afging. De winkel werd ontruimd in afwachten van de komst van de hulpdiensten, zo schrijft Haarlems Dagblad. Na 

aankomst werd de winkel door brandweerlieden gecontroleerd en bleek er geen sprake te zijn van een noodsituatie. Het 

brandalarm van de supermarkt ging vermoedelijk af vanwege kortsluiting. Daardoor ging volgens de krant onder meer een vriezer 

in de supermarkt zelf niet meer open. Korte tijd later werd de winkel weer vrijgegeven. 

18-8-2020 Ridderkerk kortsluiting ventilatie brand school 0G In de Ds. G.H. Kerstenschool aan de Margriete van Comenestraat in Ridderkerk heeft dinsdag korte tijd brand gewoed. Door een 

kapotte ventilator ontstond kortsluiting in een kopieerruimte. Jacob Gorter, directeur van de basisschool, is opgelucht dat de schade 

beperkt is gebleven. 
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18-8-2020 Houten onbekend accu brand pizzeria 0G De gevolgen van de brand bij Domino’s Pizza van zaterdag 8 augustus laten zich nog duidelijk zien. Staande op Het Rond zie je de 

enorme schade die de brand heeft aangericht. Naast de uitgebrande vestiging van Domino’s Pizza zijn negen bovengelegen 

appartementen voorlopig onbewoonbaar. Het is nog onduidelijk wanneer bewoners weer naar hun woningen kunnen terugkeren.De 

brandweer heeft de gebeurtenissen die vooraf gingen aan de brand gereconstrueerd. Gebleken is dat een accu, die binnen in het 

pand van Domino’s Pizza aan een oplader lag, plotseling begon te roken. Daarop heeft en medewerkster van Domino’s Pizza de 

accu naar buiten gebracht. ,,De medewerkster heeft hier goed gehandeld. Buiten heeft de accu vlam gevat en is de vlam helaas 

overgeslagen naar enkele geparkeerde scooters, de gevolgen waren niet te voorzien”, laat de brandweer weten. Waarom de accu 

is gaan roken en vlam heeft gevat is niet bekend. Bij sloopwerkzaamheden na de brand is heel beperkt asbest gevonden. 

Vermoedelijk is er geen asbest vrijgekomen tijdens de brand. Een brandweerman is tijdens de brand gewond geraakt aan zijn 

hand. Hij kon zelfstandig naar het ziekenhuis waar hij werd behandeld. Zijn hand zal nog enige tijd in het gips moeten blijven. 

19-8-2020 Wageningen kortsluiting magnetron brand woonhuis 0G Woensdagavond 19 augustus rond 23.55 uur is brand ontstaan in een woning aan de Ambachtstraat in Wageningen. De brand is 

vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een magnetron. De brandweer heeft de magnetron afgekoppeld en in de tuin gelegd. 

19-8-2020 Winterswijk onbekend koelkast brand schuur 0G Een defecte koelkast heeft dinsdagmiddag voor brand gezorgd in een schuurtje in Winterswijk. De brand sloeg over naar een 

overkapping en richtte ook schade aan het naast gelegen huis aan. De brand ontstond rond 16.00 uur bij een woning aan de Jan 

Tooropstraat in Winterswijk. De defecte koelkast zorgde er voor dat het schuurtje, een schutting en een overkapping in brand 

vlogen. Daarnaast liep de woning schade op door het vuur. 

19-8-2020 Burgh-

Haamstede 

onbekend vriezer brand restaurant 0G Op een camping in Burgh-Haamstede heeft woensdagmiddag een brand gewoed in een vriezer van een restaurant. Hoortoestel 

highlight van 2020 Hoe 2 Duitsers de hoortoestellenmarkt revolutioneren! De brand in het restaurant van een camping aan de 

Maireweg werd rond 12.45 uur ontdekt. De brandweer van BurghHaamstede is hierop met spoed uitgerukt. In verband met de 

slechte waterwinning werd ook een waterwagen ter plaatse gestuurd. Door een snelle bluspoging van het personeel waren de 

vlammen bij aankomst van de brandweer al gedoofd. 

19-8-2020 Boijl onbekend boiler brand schuur 0G Een zonneboiler heeft woensdagmiddag voor brand gezorgd in een schuur. De brandweer van Noordwolde en Steenwijk werden 

opgeroepen voor een dak brand aan de Doldersumsestraat. Voorbijgangers zagen rook uit het dak van de schuur komen en 

alarmeerden hierop de buren en de hulpdiensten. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Uit voorzorg werd 

het sein ‘middel-brand’ gemaakt waarop de hoogwerker van Steenwijk werd gealarmeerd, maar deze is niet ter plekke gekomen. 

De brand was snel onder controle en de schade werd hiermee beperkt. 

20-8-2020 Almere onbekend bedrading brand woonhuis 0G Brand door gesmolten kabel. Donderdagmiddag 20 augustus rond 18.00 uur was brand ontstaan in een pand aan de Belfort in 

Almere 

20-8-2020 Harderwijk onbekend wasdroger Rook woonhuis 2R Vanmorgen rond half elf is in een rijtjeshuis aan de Oltmanstraat (wijk Stadsdennen) in Harderwijk een droger in de brand 

gevlogen. Wel zijn de bewoners tijdelijk geëvacueerd. De bewoners hadden rook ingeademd en zijn onderzocht door het 

ambulancepersoneel. Het viel gelukkig allemaal mee en hoefden niet naar het ziekenhuis. 

20-8-2020 Beilen onbekend meterkast brand woonboerderij 0G De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt voor een brand in een meterkast bij een boerderij aan de Brunsting in Beilen. Door de 

hulpdiensten werd opgeschaald naar ‘Grote Brand’, omdat het vermoeden bestond dat de brand was overgeslagen naar een 

bovenverdieping. Dit bleek mee te vallen en het vuur was snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. 

20-8-2020 Denekamp kortsluiting elektronica brand tankstation 0G Bij een tankstation aan de Nordhornsestraat in Denekamp is afgelopen nacht brand ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse 

en had het vuur vlot onder controle. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de elektronica van de shop. Of het 

tankstation vandaag wel gewoon open is, is nog niet bekend. 

20-8-2020 Hilversum onbekend wasdroger brand woonzorgcentrum 1G Een wasdroger veroorzaakte een kleine brand in een woning van woonzorgcentrum de Egelantier in de Egelantierstraat. De 

bewoners wisten donderdagmiddag zelf uit hun woningen te komen op de eerste verdieping, waar het vuur ontstond. De brandweer 

kon de vlammen redelijk snel doven. Eén bewoner werd door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het 

ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe de wasdroger vlam kon vatten. 
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21-8-2020 Moerkapelle onbekend vaatwasser brand woonhuis 0G Bewoners van een woning aan de Julianastraat in Moerkapelle zijn afgelopen nacht op tijd gewekt door een rookmelder. In de 

keuken was brand ontstaan in een vaatwasser waardoor er rook vrij kwam. De brandweer was snel ter plaatse en bluste de brand 

snel, de woning heeft rook en waterschade opgelopen. Hoe groot deze is, is nog niet bekend. Na het ventileren van de woning is de 

brandweer weer vertrokken. 

21-8-2020 Dordrecht onbekend afzuigkap brand woonhuis 0G In een woning aan de Prattenburg in Dordrecht is vrijdagavond 21 augustus 2020 brand uitgebroken. Om 21.15 uur werd de 

brandweer gebeld met de melding dat er brand zou zijn in de keuken van de woning. Ter plekke bleek er een afzuigkap in brand te 

staan. De brandweer wist de brand snel te blussen en heeft de woning geventileerd. 

21-8-2020 Zuidplas onbekend vaatwasser rook woonhuis 0G Vrijdag 21 augustus begon met een brandende vaatwasser in een woning aan de Julianastraat in Moerkapelle. De Bewoners van 

een woning aan de Julianastraat in Moerkapelle zijn die nacht op tijd gewekt door een rookmelder, want in de keuken was brand 

ontstaan in een vaatwasser, de rook die heirdoor ontstond activeerde de rookmelder. De brandweer was snel ter plaatse en had 

gelukkig niet veel tijd nodig om de brand te blussen. Na het ventileren van de woning is de brandweer weer vertrokken. De woning 

heeft wel rook en waterschade opgelopen. De omvang van de schade is nog niet bekend. 

22-8-2020 Etten Leur onbekend zonnepanelen brand woonhuis 0G De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Tolhuislaan in Etten-Leur. De brand is in het dak 

ontstaan door het plaatsen van zonnepanelen. Niemand is gewond geraakt. De brandweer heeft een stuk van het dak moeten 

openbreken om het vuur te kunnen blussen. De brand was daarna snel onder controle. De politie heeft de straat afgesloten tijdens 

de bluswerkzaamheden. 

22-8-2020 Oosterbeek onbekend oven brand woonhuis 0G Op de Hubertshoeve in Oosterbeek heeft zaterdagavond een kleine brand gewoed in een inbouwoven van de keuken van een 

woning. De brand werd rond 19.40 uur gemeld. Ter plekke bleek er geen rook aan de buitenzijde te zien. De bewoners waren wel 

thuis op het moment van uitbreken van de brand en hebben zelf 112 gebeld. De brandweer verklaarde dat door een technisch 

mankement er een kleine brand met lichte rookontwikkeling was ontstaan in een inbouwoven in een keuken. De brand was alweer 

gedoofd voordat de brandweer ter plekke was. 

22-8-2020 Wezep kortsluiting onbekend brand woonhuis 0G Zaterdagavond brak er brand uit in de schuur en woning van Jan Fijn en zijn gezin. De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door 

kortsluiting. Een flinke groep toeschouwers kwam op de rookpluimen af. Bij het politielint liep het vervolgens helemaal uit de hand. 

Over de vraag waarom het zo misging, lopen de lezingen uiteen. 

22-8-2020 Rijswijk onbekend zonnepanelen brand woonhuis 0G Op het dak van een woning aan de Menagerie in Rijswijk heeft een felle brand gewoed. De brandweer heeft opgeschaald naar 

‘Middelbrand’. Op het dak staan zonnepanelen in brand. De vlammen waren korte tijd goed zichtbaar. De brandweer is nog bezig 

met het blussen van de brand. De brand zit mogelijk in het dak. De schade aan het dak is flink. 

23-8-2020 Ellecom onbekend terrasheater brand restaurant 0G Zondagavond is de brandweer van Dieren gealarmeerd voor een brand op het terras bij het restaurant De Peerdestal aan de 

Zutphensestraatweg in Ellecom. De terrasheater bleek spontaan in brand gesprongen. Meerdere mensen zaten op het terras te 

eten. Zij konden allemaal tijdig wegkomen, niemand raakte gewond. 

23-8-2020 Egmond binnen onbekend strijkmachine rook klooster 2R Zondag rond het middaguur werd de brandweer gealarmeerd dankzij de automatische brandmelders in het Lioba Klooster aan de 

Herenweg in Egmond-Binnen. Hier was brand uitgebroken in het washok, waar een strijkmachine oververhit was geraakt. De 

brandweer rukte uit vanuit Egmond aan Zee. Kort na 13:00 uur kon het sein brand meester worden gegeven. Een ambulance kwam 

ter plaatse om enkele bewoners na te kijken die rook hadden ingeademd. 

23-8-2020 Valkenswaard onbekend meterkast rook woonhuis 0G De brandweer van Valkenswaard is zondagmiddag rond 15.45 uur uitgerukt voor een woningbrand aan De Kreijenbeek. Eenmaal 

ter plaatse bleek het te gaan om een meterkast, waar rook vanaf kwam. 

24-8-2020 Grou kortsluiting kookplaat brand hotel 0G Hotel Oostergoo in Grou is maandagavond korte tijd ontruimd geweest na een brand in de keuken. De brand in de keuken ontstond 

door een kortsluiting in het fornuis. De opgeroepen brandweerlieden van Grou hadden de brand al gauw onder controle. De inzet 

van de brandweer in Akkrum werd daarom geannuleerd. Er is niemand gewond geraakt bij het incident. 

24-8-2020 Goirle onbekend vaatwasser brand verpleeghuis 0G In verpleeghuis Thebe Elisabeth in Goirle is maandagavond rond 19.00 uur brand uitgebroken. Bewoners moesten tijdelijk naar 

buiten. De brand ontstond in de vaatwasser in de keuken. Personeel probeerde het vuur eerst zelf te doven maar moest toch de 

brandweer inschakelen toen dat niet lukte. Het personeel evacueerde de cliënten. 
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25-8-2020 Zaandam onbekend wasmachine brand kantoor 0G Dinsdagochtend omstreeks 10.15 uur is er een brand uitgebroken aan de Prins Bernhardplein in Zaandam. Bij het VRZ 

(hoofdkantoor van de veiligheidsregio/Brandweer Zaaanstreek Waterland) is in een wasmachine, in de buurt van een leslokaal 

brand uitgebroken. Het pand werd ontruimd en de brand is geblust. Deze ruimte wordt goed geventileerd. 

25-8-2020 Arnhem onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Op de Albert van Dalsumlaan in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd heeft dinsdagmiddag een brand gewoed op de eerste etage van 

een woning. Dit heeft veel schade veroorzaakt. De brandweer werd rond 16.20 uur gealarmeerd voor de woningbrand. Ter plaatse 

bleek een droger in de brand gevlogen te zijn en wisten ze het vuur snel te blussen. 

25-8-2020 Groningen onbekend accu brand woonzorgcentrum 0G In woonzorgcomplex Maartenshof aan de Schaaksport heeft dinsdagmiddag een kleine brand gewoed. De melding van de brand 

kwam rond 12.30 uur binnen. De rookmelders in het gebouw werden geactiveerd door rookontwikkeling. Als de rookmelders afgaan 

krijgt de meldkamer van de brandweer direct een seintje waarop er alarm wordt gegeven. De Groninger brandweer rukte met twee 

tankautospuiten en een hoogwerker uit. Bij aankomst bleek al snel dat er daadwerkelijk brand woedde. Een fietsaccu die aan de 

lader lag had vlam gevat. 

25-8-2020 Oegstgeest onbekend vaatwasser brand woonhuis 0G De brandweer is dinsdag rond het middaguur uitgerukt voor een woningbrand aan de Cleveringalaan in Oegstgeest. De brand was 

ontstaan door een vaatwasser. Volgens de brandweer ontstond de brand in de keuken bij de vaatwasser. Doordat het rookalarm 

afging, kon de bewoonster van het huis ontkomen. Ze raakte niet gewond. 

26-8-2020 Barneveld kortsluiting vloerverwarming brand woonhuis 0G Bij een woning aan de Reinaerdshof in Barneveld heeft een elektrische vloerverwarming op de eerste etage van de woning 

dinsdagavond brand veroorzaakt. De brandweer werd rond 21.15 uur gealarmeerd voor een woningbrand. Ter plaatse bleek een 

deel van de laminaatvloer brand te hebben gevat door vermoedelijk kortsluiting in de elektrische vloerverwarming. Een 

buurtbewoner had een uur eerder al een schroeilucht geroken maar had in zijn eigen woning niets kunnen vinden. De brandweer 

heeft een deel van de vloerverwarming verwijderd en geblust. 

26-8-2020 Roermond onbekend elektriciteitskast brand winkel 0G De hulpdiensten zijn woensdagavond uitgerukt voor een brand op het Retailpark in Roermond. Verschillende winkels en 

restaurants zaten daardoor enige tijd zonder stroom. Tegen zeven uur kregen de hulpdiensten melding van de brand aan de 

Schaarbroekerweg. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektriciteitskast bij de winkel Big Bazar. Het personeel van de Big Bazar 

heeft zichzelf in veiligheid kunn.en brengen. De winkel was al gesloten toen de brand uitbrak. 

27-8-2020 Ter Apel onbekend oplader brand woonunit 0G Bij het AZC in Ter Apel heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed in een woon-unit. De brand is vermoedelijk ontstaan door een 

oplader op een matras. De brandweer van Ter Apel en Stadskanaal werden opgeroepen om de brand te bestrijden. De brandweer 

van Ter Apel had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade is, is niet bekend. 

27-8-2020 Franeker onbekend meterkast rook winkel 0G Vrijdagmiddag omstreeks 10:40 werden de brandweerkorpsen van Franeker en Harlingen opgeroepen voor een winkelbrand in het 

centrum van Franeker. De brand woedde in de meterkast van de elektronica- en witgoedzaak Expert. Door snel optreden van de 

brandweer bleef de brand beperkt tot de meterkast. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de rookschade met de eigenaar af 

te handelen. Door het snelle handelen na het zien van rook door het winkelpersoneel raakte er dan ook niemand gewond. 

27-8-2020 Heerenveen onbekend accu brand woonhuis 1G Aan de Barten in wijk Nijehaske is vrijdagavond brand uitgebroken in een slaapkamer. De brand ging gepaard met flinke 

rookontwikkeling. Door snel ingrijpen van de Heerenveense brandweer is erger voorkomen. De woning liep desalniettemin flinke 

schade op. De brand zou ontstaan zijn door het opladen van een accu voor modelauto's. Een bewoner is nagekeken door het 

personeel van een toegesnelde ambulance. Stichting Salvage is door de brandweer ingeschakeld om de bewoners bij te staan. 

27-8-2020 Wommels onbekend meterkast brand woonhuis 0G De brandweer van Wommels werd net na 18.00 uur opgeroepen voor een brand bij De IIsbaan. Deze ligt aan de noordkant van het 

dorp. Het bleek dat er een meterkast in brand was gevolgen die buiten staat. De brandweer heeft het vuur met een poederblusser 

snel uit kunnen maken. 

27-8-2020 Veenendaal onbekend papierversnipperaar brand tandartspraktijk 1R De brandweer van Veenendaal werd donderdag rond 09.00 uur gealarmeerd voor een brand aan de Industrielaan. Bij een 

Orthodonstenprakjk was door een technische storing brand ontstaan in een papierversnipperaar. Medewerkers van de prakijk 

sleepte het nog brandende apparaat naar buiten en hebben daar getracht met handbrandblussers het te doven. Ter plaatse 

gekomen brandweerlieden controleerde het pand en hebben deze met een ventilator geventileerd. Een ambulance kwam nog ter 

plaatse om een persoon te controleren 
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27-8-2020 Drachten onbekend compressor brand garage 0G Postbezorger ontdekt brand in garage. Een postbezorger heeft donderdagmorgen tijdens zijn ronde op de Hanebalken een 

woningbrand ontdekt. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Mogelijk heeft een compressor de brand veroorzaakt. 

Brandweerlieden hebben deze en een werkbank naar buiten gehaald en daar verder afgeblust. De woning liep inke rookschade op. 

Niemand raakte gewond. 

28-8-2020 Barneveld technisch defect koffiemachine Brand woonhuis 0G In een woning aan de Goudenstein in Barneveld heeft in de nacht van donderdag op vrijdag 28 augustus een brand gewoed. Rond 

00:45 uur werd de bewoonster wakker van een brandlucht. Eenmaal beneden stond de keuken in de brand.  De oorzaak is 

vermoedelijk een technisch defect in een koffiezet apparaat welke daarna in de brand is gevlogen. 

28-8-2020 Burgum kortsluiting accu rook garage 0G Dat rookmelders altijd nog van waarde zijn dat heeft het donderdagavond wel bewezen nadat er in de garage van een woning aan 

De Tulpebeam kortsluiting was ontstaan in de accu van een scooter. De rookmelder heeft vervolgens zeker zijn meerwaarde 

bewezen toen in de avond het apparaat plotseling activeerde. De man en de vrouw van het huis hoorde de rookmelder afgaan en 

namen poolshoogte. In de tussentijd was de accu zo warm geworden dat er daadwerkelijk brand was ontstaan en voor veel 

rookontwikkeling in de garage zorgde. 

28-8-2020 Rotterdam blikseminslag onbekend rook appartement 0G De bliksem is vrijdag meerdere keren ingeslagen in de regio. Zo was het raak in een woning in Numansdorp en een 

appartementencomplex in Rotterdam. Bij deze laatste blikseminslag, aan het Stroveer in Rotterdam, kwam volgens een 

woordvoerder van de brandweer rook vrij en raakte het dak van het complex beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen 

gewonden gevallen. 

28-8-2020 Numansdorp blikseminslag onbekend onbekend woonhuis 0G In Numansdorp gaat om een woning aan de Meerkoetplaats. De bewoners waren op het moment van de blikseminslag niet thuis. 

Niemand raakte dan ook gewond.  Bij deze blikseminslag brak geen brand uit. Wel is sprake van schade, onder meer aan het dak 

en mogelijk ook in de elektriciteitshuishouding. 

28-8-2020 Ulft onbekend magnetron rook woonhuis 0G Een keuken in Ulft is vrijdagmiddag vol komen te staan met rook. Ter plaatse bleek een magnetron te zorgen voor de 

rookontwikkeling. De brandweer werd rond 13.15 uur gealarmeerd voor het incident aan de Allee. Na aankomst bleek de rook 

afkomstig te zijn uit een magnetron in de keuken. Brandweerlieden hebben daarop de woning geventileerd zodat de rook weg kon 

trekken. Nadat metingen werden uitgevoerd is de brandweer teruggekeerd naar de kazerne. Niemand is gewond geraakt bij het 

incident. 

29-8-2020 Zaandam onbekend waterkoker brand woonhuis 0G Een meisje dat buiten liep met haar hond heeft zaterdag een brand ontdekt in een woning aan de Fluitekruidweg in Zaandam. Ze 

alarmeerde de brandweer die de deur van de woning forceerde en het vuur, een in brand gevlogen waterkoker, bluste. Naast een 

verwoeste waterkoker was er rookschade. 

31-8-2020 Apeldoorn onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Bij een brand aan de Kruizemuntstraat in Apeldoorn zijn maandag aan het eind van de middag drie woningen beschadigd geraakt. 

De bewoner van het huis waar de brand woedde, zag het vuur voor zijn ogen ontstaan in de wasdroger op zolder. De bewoner 

reageerde koelbloedig: hij belde 112, schakelde de elektra uit en waarschuwde zijn buren. 

31-8-2020 Uithuizen onbekend meterkast brand woonhuis 0G In de nacht van zondag op maandag heeft er in een woning aan de Schoolstraat in Uithuizen een felle uitslaande brand gewoed. 

Het vuur werd rond de klok van vier uur opgemerkt waarna meteen de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brand zou mogelijk 

zijn ontstaan in de meterkast van de woning. De bewoners hebben gelukkig veilig de woning kunnen verlaten 

1-9-2020 Oegstgeest oververhitting tosti-ijzer rook woonhuis 0G Een oplettende monteur heeft dinsdagmiddag een brand voorkomen op de Kerckwervelaan in Oegstgeest. De monteur had een 

afspraak met een oudere man. Bij aankomst zag hij rook uit het huis komen. De boosdoener was een tosti-ijzer dat nog aanstond. 

De oudere man, die hulpbehoevend is, kon zelf niet opstaan en zat op zijn stoel toen het voorval bezig was. 

1-9-2020 Weert onbekend zonnepanelen brand garage 0G Het dak van een garage in Weert is dinsdagavond in brand gevlogen. Mogelijk hebben de zonnepanelen op het dak vlam gevat. 

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. 

2-9-2020 Zutphen oververhitting lamp brand woonhuis 0G Bij een woning aan de Weg naar Laren is woensdagavond brand uitgebroken op zolder door een bouwlamp. Volgens de politie was 

een bouwlamp die dicht tegen een houten balk stond aan blijven staan, waardoor het hout zó warm werd dat er brand uitbrak. De 

brandweer schaalde snel op naar middelbrand en er kwamen meerdere voertuigen ter plaatse. De brand was uiteindelijk snel onder 

controle. Het vuur bleef beperkt tot op de zolderverdieping. Wel is er sprake van forse rook- en waterschade in de woning. Volgens 

agenten was de bewoner thuis, maar kon hij op tijd het huis verlaten. Er vielen geen gewonden. 
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2-9-2020 Den Haag onbekend wasdroger brand flatwoning 1RZ De hulpdiensten zijn woensdagmiddag 2 september groots uitgerukt naar een brand in een wasdroger op de vierde etage van een 

flatgebouw. Bij de brand kwam veel rook vrij. Toen de brand begon was een bewoonster nog aanwezig in het pand. Zij ademde bij 

het verlaten van haar woning rook in.  De bewoonster die rook had ingeademd is door het ambulancepersoneel gecontroleerd en is 

met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. 

2-9-2020 Groningen kortsluiting lift rook appartement 0G Een defecte lift in de Tasmantoren aan de Regattaweg in Groningen heeft dinsdagavond voor een schroeilucht gezorgd. De 

brandweer van Groningen werd even na half 8 's avonds opgeroepen voor een brandgerucht aan de Regattaweg. Bewoners van de 

Tasmantoren merkten een brandlucht op en alarmeerden de brandweer. Een defecte lift(kortsluiting in twee transformators) bleek 

de oorzaak van de brandlucht te zijn. Beide liften zijn op dit moment buiten werking door kortsluiting. De bewoners van de rechter 

toren zullen vanavond van de noodtrap gebruik moeten maken. Een liftmonteur is aanwezig om de lift te repareren. 

4-9-2020 Zwolle onbekend wasdroger brand flatwoning 2R Vrijdagmiddag 4 september rond 16.05 uur was brand ontstaan op de tweede verdieping flatgebouw aan de Palestrinalaan in 

Zwolle. Ter plaatse bleek er in een appartement op de tweede verdieping van 

een flat brand te zijn geweest in een wasdroger. De bewoners moesten vanwege de brand naar buiten. Een aantal van hen zijn 

nagekeken in verband met het in ademen van rook. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De brandweer had de brand al snel 

onder controle waarna de woning is geventileerd. 

5-9-2020 Sittard oververhitting magnetron Rook gevangenis 0G Een aangebrand broodje in de magnetron heeft de brandweer zaterdagavond werk bezorgd in de gevangenis in Sittard. Een 

gedetineerde wilde in zijn cel een broodje opwarmen, maar dat ging gepaard met wat rookontwikkeling. Luchten Daardoor ging 

rond 18.00 uur het rookalarm af en werd de brandweer erbij gehaald. "Het broodje had iets te lang in de magnetron gezeten", weet 

een woordvoerder van de brandweer. "We hebben de boel doorgelucht, maar hoefden niks te blussen." 

5-9-2020 Waalre onbekend zonnepanelen brand woonhuis 1R In Waalre woedde zaterdagmiddag een brand in het dak van een woning. De brandweer rukte uit met een blusvoertuig en een 

hoogwerker om de uitslaande brand te bestrijden. Rond 14.50 uur was het vuur onder controle. De brand woedde tussen 

zonnepanelen op het dak. Het betreft een huis aan de Buijtenste Meerken. Twee bewoners zijn het huis uit gevlucht, omdat één 

van hen een rooklucht rook. Ze zijn allebei ongedeerd gebleven 

6-9-2020 Oosterhout vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast rook woonhuis 0G Bewoners van een huis in Oosterhout kregen zondagochtend de schrik van hun leven toen ze rook uit de meterkast zagen komen. 

Meteen daarop werd de stroom uitgeschakeld en werd de brandweer gealarmeerd. Deze hebben de beginnende brand geblust. 

Waarschijnlijk is kortsluiting de ooraak van de brand geweest maar daar zal door de elektriciteitsmaatschappij onderzoek naar 

gedaan worden. Volgens de bewoners is de meterkast onlangs nog vervangen. 

7-9-2020 De Lier kortsluiting bedrading rook schuur 0G De brandweer van De Lier, Maasdijk en de hoogwerker uit Naaldwijk kregen maandagochtend om 11:42 uur de melding brand. In 

een schuur achter de woningen was enige rookontwikkeling ontstaan waarna bewoners de brandweer hebben ingeschakeld. 

Brandweerlieden zijn met de waterslang naar de schuur gegaan, maar er viel verder weinig te blussen. De oorzaak van de 

rookontwikkeling bleek te zijn ontstaan door kortsluiting in een elektriciteitsleiding 

7-9-2020 Kootstertille vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand woonboerderij 0G De brandweer van Drogeham werd maandag om 11.34 uur gealarmeerd voor een brand in een (woon)boerderij aan de Koaten in 

Kootstertille. Er was brand ontstaan in de meterkast. De bewoner wist de brand zelf te blussen. Bij aankomst van de brandweer 

hoefde er alleen nog maar een nacontrole uitgevoerd te worden. De brand zou net boven de meter zijn ontstaan. Mogelijk was 

kortsluiting de oorzaak van de brand. De meterkast liep flinke schade op en moet vervangen worden. 

8-9-2020 Zoeterwoude onbekend frituurpan brand cafetaria 0G Bij snackbar Bickels Snacks aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude is brand uitgebroken. Het vuur ontstond op de Rijnneke 

Boulevard donderdagmiddag door een frituurpan. De vlammen sloegen uit het dak toen de brandweer aankwam. De schade aan de 

cafetaria is groot. 

8-9-2020 Sint Oedenrode onbekend wasdroger brand woonhuis 0G In een woning aan de Mariannestraat in Sint-Oedenrode is maandagmiddag rond 16.00 uur brand uitgebroken. Volgens de 

brandweer ontstond de brand vermoedelijk in de wasdroger op zolder. De vlammen sloegen over naar de binnenkant van het dak. 

De brandweer kwam met onder andere twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen ter plaatse. Er raakte niemand 

gewond. De politie sloot de straat af en hield omstanders op afstand. 
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8-9-2020 Drachten brand magnetron brand woonhuis 0G De brandweer van Drachten moest donderdag om kwart over vijf uitrukken voor een woningbrand aan de Zwemmer. Een bewoner 

had een pizza met doos in de magnetron gedaan waarna er brand was ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse en heeft 

vervolgens de magnetron in de achtertuin gezet en de woning geventileerd. Hierdoor bleef de schade beperkt. Ongeveer een uur 

na de melding kon de brandweer weer terugkeren. Er raakte niemand gewond. 

8-9-2020 Maassluis onbekend stekker rook cafetaria 0G De brandweer van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werden samen met de politie opgeroepen voor een binnenbrand bij 

Cafetaria Barry aan de Bloemhof in Maassluis. Er kwam rook van een stekker bij de meterkast. Personeel heeft direct de winkel 

ontruimd en de deuren gesloten in afwachting van de brandweer. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd, er bleek geen 

sprake (meer) te zijn van brand. 

8-9-2020 Sint 

Annaparochie 

kortsluiting meterkast brand verzorgingshuis 0G In verzorgingshuis Beuckelaer in Sint Annaparochie heeft dinsdagochtend brand gewoed. Het lijkt erop dat de brand is ontstaan in 

een meterkast in één van de appartementen door een gebroken waterleiding. Deze spoot op het meterbord waardoor er enorme 

rookontwikkeling ontstond. Bij de brand is niemand gewond geraakt, twee bewoners zijn nagekeken door medici maar hoefden niet 

behandeld te worden. 

8-9-2020 schiedam onbekend oven brand woonhuis 0G Dinsdagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand in de Wattstraat. Op de eerste etage ging een rookmelder 

af. Bij aankomst van de brandweer was er rookontwikkeling zichtbaar uit de woning. Naar het schijnt stond er nog een oven en een 

frituurpan aan terwijl de bewoner op dat moment niet thuis was; die is even later weer teruggekomen. Nadat de brand is geblust 

kon men de woning gaan ventileren. Er vielen geen gewonden bij de brand. 

10-9-2020 Papendrecht onbekend vaatwasser brand woonhuis 0G Een vaatwasser is donderdagochtend 10 september 2020 in brand gevlogen in een woning aan de Giebelhof in Papendrecht. De 

bewoners ontdekten rond 7.15 uur dat de vaatwasser in brand stond. Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de 

woning. De brandweermensen hadden de brand snel onder controle en hebben de vaatwasser naar buiten gebracht. 

11-9-2020 Leiden onbekend magnetron brand woonhuis 0G Vrijdagmiddag 11 september rond 15.00 uur was brand ontstaan in een atwoning aan de Jacques Urlusplantsoen in Leiden. Een 

magnetron had vlam gevat tijdens bereiding. De brand zorgde voor enige rookontwikkeling. De magnetron werd naar buiten 

gehaald en de brandweer deed nog een controle in de woning. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de magnetron in 

brand heeft kunnen vliegen, is niets bekend. 

12-9-2020 Noordwijkerhout kortsluiting onbekend brand woonhuis 0G Zaterdag werd om 12.03 uur de brandweer van de post Noordwijkerhout opgeroepen voor een nacontrole brand aan de Dr. 

Abraham Kuyperstraat in de Boekhorstwijk. Daar aangekomen bleek dat er naar alle waarschijnlijkheid kortsluiting in een 

keukenapparaat was ontstaan en deze voor een aardige rookontwikkeling had gezorgd in de woning 

12-9-2020 Harmelen kortsluiting Stekkerdoos brand Restaurant 0G Zijn moeder, zusje en vrouw zijn in tranen. Vader Rawi is compleet in shock. Hij neemt ontredderd plaats op het terras van 

restaurant Kloosterhoeve aan de overkant van de rampplek. ‘Tot ’smorgens vroeg hebben zij de zaak opengehouden voor ons, 

echt hartverwarmend.’ De oorzaak van de brand wordt binnen twee dagen duidelijk: kortsluiting in een stekkerdoos boven het 

plafond waar de stekker van de camera in zat. ‘Dat kan iedereen overkomen’, vertelt hij. 

13-9-2020 Zeewolde onbekend wasdroger brand woonhuis 1R De brandweer in Zeewolde is in actie gekomen voor een brand in een keuken aan de Molenvang. De brandweer wist erger te 

voorkomen. In de woning bleek een droger vlam te hebben gevat. De droger is door de brandweer naar buiten gebracht en geblust. 

De woning is geventileerd. Een van de bewoners is gecontroleerd op rookinhalatie maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 

13-9-2020 Oud-Beijerland kortsluiting vaatwasser brandlucht woonhuis 0G Een bewoner in Oud-Beijerland rook vanmiddag een brandlucht. Na onderzoek bleek dat vaatwasser een kortsluiting had, 

waardoor de vaatwasser vlam vatte. De bewoner wist de vlammen te doven. @Brandweer was snel ter plaatse en deed na 

controle. 

14-9-2020 Vries kortsluiting waterkoker rook woonhuis 0G In een woning aan de Valkenlaan bleek kortsluiting te zijn geweest in een waterkoker waardoor de woning vol rook stond. De 

brandweer heeft de woning geventileerd. Er vielen geen gewonden. 

14-9-2020 Baarn onbekend meterkast rook woonhuis 1R De brandweer is vannacht uitgerukt voor een woningbrand aan de Lijsterbeslaan in Baarn. Vanwege de rookontwikkeling moesten 

bewoners van acht omliggende woningen hun huis verlaten, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak rond 04.20 uur uit. De 

VRU meldde aanvankelijk dat het om een keukenbrand ging, maar volgens de ocier van dienst ter plaatse ontstond het vuur in de 

meterkast van een woning. Daardoor zou ook de waterleiding in de woning daarboven zijn gesprongen. Monteurs van Stedin 

kwamen ter plaatse om te assisteren. Een persoon werd door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. 
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14-9-2020 Wierden onbekend meterkast brand woonhuis 0G In een woning aan de 1e Esweg heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de meterkast. De 

bewoners konden op tijd naar buiten komen doordat ze werden gealarmeerd door een rookmelder. De brandweer vuur snel onder 

controle door onder meer het plafond van de meterkast te verwijderen. Niemand raakte gewond. De bewoners hebben de nacht 

elders moete doorbrengen. 

16-9-2020 Nederweert kortsluiting onbekend rook woonhuis 0G De brandweer is dinsdagavond rond 20.20 uur gealarmeerd voor een ‘nacontrole’ in Nederweert. In de keuken van een woning aan 

de Irenestraat was kortsluiting ontstaan. Terwijl de bewoners naar de tv in de woonkamer aan het kijken waren ontstond in de 

keuken rookontwikkeling. Toen ze er achter kwamen wat er loos was kwam een bewoner in actie met een brandblusser en werden 

de stoom vanuit de meterkast uitgeschakeld. 

17-9-2020 Harderwijk onbekend accu brand woonhuis 1B De bewoonster van een woning op de Hazelaarlaan in Harderwijk is donderdagmiddag gewond geraakt door een brandende 

fietsaccu in haar keuken. Een buurtbewoner kwam op de rook af en heeft de vrouw naar buiten gehaald omdat ze zelf de woning 

niet wilde verlaten. De vrouw had mogelijk brandwonden in het gezicht en is behandeld in een ambulance die met spoed ter plaatse 

was gekomen 

18-9-2020 Harderwijk onbekend Wasdroger brand school 0G Vrijdagmiddag 18 september rond 16.15 uur werd er een brandgerucht gemeld in een school aan het Kruithuis in Harderwijk. In de 

school hing een brandlucht, de brandweer kwam met spoed ter plaatse. Er bleek uiteindelijk een droger in brand te staan. In de 

droger zat een grote hoeveelheid doeken, de brandweer heeft de droger buiten gezet en afgeblust met een straal hoge druk. 

18-9-2020 Heerlen onbekend lamp brand appartement 4RZ In de nacht van donderdag op vrijdag is omstreeks 03.30 uur brand uitgebroken in een appartement op de begane grond van 

appartementencomplex (de Corridorflat) Douvenrade in Heerlen. Oorzaak was een schemerlampje dat op een bed terecht kwam, 

waardoor het beddengoed vlam vatte. Medewerkers van Sevagram, hulpdiensten en de brandweer waren snel ter plekke voor de 

opvang van de huurders en het bestrijden van de brand.  Meerdere senioren zijn vanwege de rook nagekeken door 

ambulancepersoneel ter plaatse. Vier bewoners zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, onder wie de bewoonster van 

het appartement waar de brand was uitgebroken. 

18-9-2020 Hengelo onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Bij een brand in een wasdroger in een woning aan de Bosmansweg in Hengelo is vrijdagmiddag flink wat schade ontstaan. 

19-9-2020 Tilburg onbekend frituurpan brand woonhuis 1B Een bewoner van een woning aan de Maaslandstraat in Tilburg is zaterdagochtend rond 04.00 uur gewond geraakt bij een 

keukenbrand. De brandweer was snel ter plaatse en schaalde op naar een middelbrand. De bewoner deed een bluspoging en liep 

daarbij brandwonden op. Hij is met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De oorzaak van de keukenbrand is een 

frituurpan die vlam vatte, waardoor ook de afzuigkap in brand vloog. 

20-9-2020 Amstelveen onbekend wasdroger brand woonhuis 2R Zondagmiddag omstreeks half vier is er een brand uitgebroken aan de Govert Flincklaan in Amstelveen. De brand is ontstaan in 

een droger in de woning. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. Ook een ambulance is ter plaatse. Twee 

personen zijn ter plekke door het ambulancepersoneel nagekeken wegens rookinhalatie. Niemand hoefde naar een ziekenhuis 

vervoerd te worden. 

21-9-2020 Amsterdam onbekend cv-ketel brand woonhuis 0G Op de zolder een woning aan de Ranonkelkade in Noord is aan het begin van de avond brand uitgebroken. Vermoedelijk is het 

vuur ontstaan in de cv-ketel. 'Het was eventjes een heftige brand', zegt een woordvoerster van de brandweer. 

21-9-2020 Oldenzaal vermoedelijk 

kortsluiting 

wasdroger brand woonhuis 0G In een huis aan de Tulpstraat in Oldenzaal heeft vanavond een uitslaande brand gewoed. Toen de brandweer arriveerde bleek 

sprake van een uitslaande brand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de brandweer vermoedt dat kortsluiting in een 

droger of wasmachine de brand heeft veroorzaakt.  

21-9-2020 Beugen vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand pand 0G Aan het Transportcentrum te Beugen is brand ontstaan. De brand zou zijn ontstaan door een elektrische storing in de meterkast. 

De brandweer is in grote getale aanwezig om de vlammen te bestrijden. De brand zit in het dak en tussen de panelen. De 

brandweer van Cuijk is met een hoogwerker bezig de panelen los te maken. Het vuur is ontstaan bij het 00-tech, een bedrijf dat 

zich bezig houdt met het onderhouden van auto’s.  

21-9-2020 Barendrecht onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Brandje op zolder van een woning aan het Kervellaantje. Zou gaan om een klein (smeul)brandje bij de droger op de zolderkamer. 

Brand is geblust. Brandweer met meerdere voertuigen ter plaatse, de eerste tankautospuit gaat het incident afhandelen, de rest kan 

weer terug naar de kazernes. 
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22-9-2020 Genemuiden onbekend wasdroger brand woonhuis 0G De brandweer moest dinsdagochtend uitrukken voor een brand aan de Grutto, niet ver van de kazerne dus. Een droger zorgde 

daar voor rookontwikkeling en waterschade. 

22-9-2020 Bloemendaal onbekend broodrooster brand woonhuis 0G Bij een woning aan de Doctor Dirk Bakkerlaan in Bloemendaal is dinsdagmiddag 22 september brand uitgebroken. Rond 12.45 uur 

is de brand ontdekt. De brand is in de keuken ontstaan, mogelijk in een broodrooster. Niemand raakte gewond. 

22-9-2020 Tiel onbekend meterkast brand winkel 0G Meterkast in de brand bij Poelier. 

23-9-2020 Beerta onbekend accu brand verpleeghuis 0G Woensdag aan het eind van de avond brak in het verpleegcentrum De Tjamme aan de Hoofdstraat in Beerta brand uit. Een 

elektrische driewieler veroorzaakte de brand. Bij de brand, die vermoedelijk in de accu's is ontstaan, kwam er veel rook vrij. De 

brandweer sleepte de brandende elektrische fiets naar buiten en bluste de brand. Bij de brand raakten geen personen gewond. 

25-9-2020 Zuidland onbekend wasdroger brand woonhuis 1R Uitslaande zolderbrand op Molendijk in Zuidland veroorzaakt door droger. Vrijdagmiddag 25 september heeft er een uitslaande 

brand gewoed op de zolder van een woning aan de Molendijk in Zuidland. Even na half drie werd de brandweer gealarmeerd. Bij 

aankomst sloegen de vlammen uit het zolderraam en was er veel rookontwikkeling. Er werd door de hulpdiensten opgeschaald 

naar het sein ‘middelbrand’. Eén persoon wordt door het ambulancepersoneel onderzocht na het inademen van rook. 

26-9-2020 Schiedam onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Zaterdagochtend werd de brandweer gealarmeerd voor een melding gebouwbrand in de Huysmansstraat. Er was sprake van rook 

uit de woning. Uiteindelijk bleek het te gaan om een brand in de wasdroger. Nadat dit brandje was geblust, kon de woning 

geventileerd worden en kon de brandweer retour kazerne. Er vielen geen gewonden. 

26-9-2020 Breskens kortsluiting meterkast brand woonhuis 0G De brandweer is vanmorgen met spoed uitgerukt voor kortsluiting in een meterkast bij een woning in Breskens. Rond half elf werd 

er een brandgerucht gemeld bij een woning aan de De Hulludwarsstraat. Hier kwam er rook uit de meterkast. De brandweer is met 

spoed ter plaatse gegaan en constateerde dat er sprake was van kortsluiting. In afwachting van de netbeheerder is de situatie door 

de brandweer veiliggesteld. Over de oorzaak van de kortsluiting is verder niks bekend gemaakt. 

26-9-2020 Anna Paulowna kortsluiting elektrische kachel brand woonboerderij 0G In een woonboerderij aan de Grasweg ontstond zaterdagochtend brand. De brandweer van Anna Paulowna werd net na half zes 

gealarmeerd. In een schuur achter de woning zou de brand zijn ontstaan achter wandpanelen. De brandweer heeft 

zaagwerkzaamheden gedaan om bij de brandhaard te komen. De oorzaak is waarschijnlijk een kortsluiting in een ingebouwde 

elektrische kachel. 

27-9-2020 Den Haag onbekend wasmachine brand woonhuis 1G In een woning aan de Kockstraat in Den Haag heeft zondagavond 27 september een kleine brand gewoed. De brand zou zijn 

ontstaan in een wasmachine. Bij de brand is een persoon gewond geraakt. Het blijkt een bewoner te zijn. Een ambulance is ter 

plaatse gekomen om de gewonde te onderzoeken. De brandweer heeft de woning geventileerd en heeft de wasmachine naar 

buiten verplaatst. 

27-9-2020 Hunsel onbekend meterkast brand woonhuis 0G De brandweer is zondagavond omstreeks 22.15 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kallestraat in Hunsel. In de 

meterkast van de woning was een brand ontstaan. Voordat de brandweer arriveerde had de bewoner zelf de brand weten te 

blussen met een brandblusser. Vervolgens werd uit voorzorg de stroom uitgeschakeld en werd er met een warmtebeeldcamera een 

nacontrole uitgevoerd. 

28-9-2020 Ijmuiden onbekend meterkast brand Stomerij 0G Maandagmorgen 28 september rond 10.00 uur was brand ontstaan in een stomerij aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. De 

brandweer schaalde al snel op naar 'grote brand', waarna meerdere wagens ingezet konden worden om het vuur onder controle te 

krijgen. De brand zorgt voor veel rookontwikkeling en het gebied rondom de stomerij werd afgezet. Mogelijk was de brand in de 

meterkast ontstaan. 

28-9-2020 Leidschendam oververhitting oplader brand garage 0G De brand in de garage aan de Wickelaan in Leidschendam waarbij vorige week zaterdag ook grote schade ontstond aan de 

woning, blijkt niet te zijn ontstaan bij het klussen door de bewoner, maar door een elektrische oplader.  De bewoners zaten in de 

woonkamer toen ze geknal hoorden in de garage. Toen ze polshoogte gingen nemen zagen ze dat de elektrische fietsen, die aan 

de oplader stonden, in de fik waren gevlogen. Ze probeerden nog te blussen maar tevergeefs. Het vuur greep te snel op zich heen. 

De brandweer waarschuwt om de stekker uit een oplader te halen als de accu vol is omdat daar de afgelopen tijd wel vaker 

branden door zijn ontstaan. 
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30-9-2020 Hengelo onbekend frituurpan brand schuur 0G In Hengelo staan enkele schuren in brand. Het is niet bekend of daarbij gewonden zijn gevallen. De brand woedt aan de 

Celebesstraat. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Volgens 

een van de bewoners is de brand ontstaan door een frituurpan. 

1-10-2020 Berkel en 

Rodenrijs 

onbekend meterkast Brand tuinderij 0G In een elektriciteitskast bij een tuinderij op de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs is donderdagochtend brand uitgebroken. 

Zwarte rookpluimen waren korte tijd in de omgeving te zien. De brand was even heel erg heftig, vertelt een woordvoerder van de 

brandweer. "De brandweer kreeg de stroom van het kastje er niet af, omdat de tuinderij een eigen stroomvoorziening heeft." De 

stroom is inmiddels uit en de brand grotendeels geblust.  

1-10-2020 Bussum kortsluiting lamp brand winkel 0G In één van de lichtunits in het leegstaande pand was kortsluiting ontstaan, waardoor er in de meterkast brand uitbrak, zo vertelt de 

woordvoerder. Het vuur trok het rookkanaal in. Er vielen geen gewonden. 

2-10-2020 Markelo vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand schuur 0G Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. „We vermoeden kortsluiting. Het is in ieder geval niet aangestoken”, 

aldus Kortenoever. 

2-10-2020 Schaijk onbekend meterkast brand woonhuis 0G Bij een woning boven concept store Snuf & Shoe op het Europaplein in Schaijk brandde een meterkast vrijdagochtend compleet uit. 

Dankzij snel handelen van een aanwezige medewerker van AHC Computers kon de brand worden geblust en meer schade worden 

voorkomen. 

3-10-2020 Muiderberg onbekend Meterkast brand woonhuis 3RZ Het vuur brak rond 03.45 uur uit in de woning. De brand woedde in de meterkast en zorgde voor veel rookontwikkeling. 

Brandweerlieden hadden het vuur snel onder  controle. De drie personen hebben mogelijk rook ingeademd en zijn overgebracht 

naar het ziekenhuis. 

3-10-2020 Didam onbekend koelkast brand woonhuis 0G Daarbij is veel rookontwikkeling vrijgekomen. De brand is vermoedelijk begonnen op de begane grond. Een koelkast en andere 

keukenapparatuur zijn daar in brand gevlogen. Hoe het vuur precies kon ontstaan, is onbekend.  

3-10-2020 Vlaardingen onbekend oven brand woonhuis 0G De brandweer van Schiedam en Vlaardingen kwamen met spoed ter plaatse. Bij aankomst van de eerste brandweerwagen bleek 

een klein brandje in de oven te zijn ontstaan. De brandweer van Schiedam werd hierdoor nog voor aankomst afgemeld. 

3-10-2020 Tiel onbekend Meterkast brand appartement 0G Door het vuur moesten de bewoners van de appartementen op de tweede verdieping hun woning tijdelijk verlaten. Dit in verband 

met de hevige rook. Het pand werd geventileerd met de overdrukventilator. Hoe groot de schade precies is, is niet bekend. Het vuur 

is vermoedelijk ontstaan in de meterkast.  

3-10-2020 Nieuw Dijk vermoedelijk 

kortsluiting 

koelkast brand woonhuis 0G Een koelkast en andere keukenapparatuur waren in brand gevlogen. De schade in de woning is door de rook aanzienlijk. De 

brandweer heeft de koelkast naar buiten gebracht. Vermoedelijk heeft kortsluiting in de koelkast de brand veroorzaakt. Het 

gebeuren trok veel bekijks van buurtbewoners. Na het blussen heeft de brandweer de woning geventileerd. 

4-10-2020 Assen kortsluiting onbekend brand woonhuis 0G Zondag moesten de hulpdiensten uitrukken voor een mogelijke brand in woonvoorziening Ceresstaete in Assen. Na inspectie bleek 

er in het gebouw kortsluiting geweest te zijn. De brandweer van Assen-West heeft het gebouw geïnspecteerd en bekeken of alles 

weer veilig was. Na een klein half uurtje konden de hulpdiensten weer vertrekken. 

4-10-2020 Alkmaar kortsluiting meterkast brand woonhuis 0G Kortsluiting in de meterkast leidde zaterdagmorgen tot een brandje in een woning aan de P.C. Boutensstraat in Alkmaar. Buren 

wisten de brand te blussen met een poederblusser. 

4-10-2020 Reeuwijk Onbekend sauna brand woonhuis 0G Zondagavond 4 oktober rond 21.25 uur was brand ontstaan in een woning aan de Zoetendijk in Reeuwijk. Direct werd de brand 

opgeschaald waardoor meerdere brandweereenheden werden ingezet. De brand zou ontstaan zijn in een sauna. De inzet van de 

brandweer is om overslag naar een woning te voorkomen. Hoe de brandweer heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. 

Onbekend is nog of er ook gewonden gevallen zijn.  

4-10-2020 Winschoten onbekend vaatwasser brand woonhuis 0G Aan de Engelsestraat in Winschoten is zondagavond om 22:10 uur een brand uitgebroken in een woning. Ter plaatse was er veel 

rookontwikkeling vanaf de zolder verdieping waarneembaar. Ter plaatse ging de brandweer op onderzoek uit, en al gauw bleek het 

te gaan om een brand in een vaatwasser. De rook- en waterschade in het pand is fors.  

6-10-2020 Sterksel vermoedelijk bliksem stal brand boerderij 0G Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel heeft het ten tijde van de melding van de brand flink geonweerd boven de 

stal. De brandweer houdt rekening met een blikseminslag als mogelijk scenario en verwacht nog enkele uren te nablussen.  
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6-10-2020 Pijnacker kortsluiting meterkast onbekend winkel 0G Kortsluiting in meterkast dierenwinkel Sophiastraat Pijnacker. De brandweer werd omstreeks 19:30 uur gealarmeerd en is met 

spoed uitgerukt. Bij aankomst bleek er kortsluiting te zijn geweest in de meterkast. 

7-10-2020 Badhoevedorp kortsluiting lamp onbekend dierenkliniek 0G Diverse brandweervoertuigen werden woensdagmiddag opgeroepen voor een brand bij dierenkliniek Stad & Land op de Sloterweg. 

Gelukkig bleek er geen brand te zijn, maar kortsluiting in de trafo van de TL-verlichting. 

7-10-2020 Rijssen onbekend elektrisch apparaat brand woonhuis 0G De hulpdiensten zijn aan het einde van de middag uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Nieuwenhuisstraat in 

Rijssen. Ter plaatse bleek er een apparaat op een slaapkamer vlam te hebben gevat. Als gevolg hiervan was er sprake van enige 

rookontwikkeling. De brandweer heeft de woning geventileerd. Niemand raakte gewond.  

7-10-2020 Purmerend onbekend frituurpan brand snackbar 0G De brandweer rukte vanavond uit voor een brand in de keuken van snackbar Kwalitaria Weidevenne op het van Damplein. In de 

snackbar was er sprake van korte maar hevige rookontwikkeling. In de keuken was, volgens omstanders, brand ontstaan in de 

frituurpan. 

7-10-2020 Vogelenzang kortsluiting bedrading brand woonhuis 0G De Heemsteedse brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Leidsevaart in Vogelenzang. 

Rond 14:15 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd. Van een grote brand bleek gelukkig geen sprake. Door kortsluiting is een 

schroeiplek in een matras ontstaan. 

9-10-2020 Zutphen onbekend cv-ketel brand woonhuis 0G In een van de hoekwoningen op de tweede verdieping van het atgebouw Hagestaete is een brand uitgebroken. Het vuur is ontstaan 

bij de cv-ruimte in de woning. Er hangt ink wat rook. De hele at is ontruimd. 

10-10-2020 Son en Breugel onbekend warmtepomp vlammen woonhuis 0G In de woning is een steekvlam uit de warmtepomp gekomen. Toen de bewoner het opmerkte heeft deze direct de stroomtoevoer 

naar de warmtepomp afgesloten. De brandweer heeft met een poederblusser de vlammen gedoofd. Zover bekend zijn er geen 

gewonden gevallen. 

10-10-2020 Zaandam onbekend broodrooster brand supermarkt 0G De brand was veroorzaakt door een broodrooster. Er werd al gauw opgeschaald naar middelbrand. Omdat er veel rook vrijkwam, 

moesten enkele bovengelegen appartementen worden ontruimd. 

10-10-2020 Helmond onbekend wasmachine brand woonhuis 0G Op zaterdagmiddag 10 oktober is er aan de Rijnlaan in Helmond een woningbrand geconstateerd, het zou hier gaan om de zolder. 

Eenmaal aangekomen heeft er een wasmachine gebrand. Deze heeft de brandweer geblust en uit de woning kunnen halen. Er 

raakte niemand gewond bij de brand. 

11-10-2020 Vogelenzang onbekend meterkast brand appartement 7R Meerdere bewoners hebben in de nacht van zaterdag op zondag hun appartement aan de Bekslaan in Vogelenzang moeten 

verlaten nadat er brand was uitgebroken in de meterkast. 

11-10-2020 Musselkanaal kortsluiting oven brand woonhuis 0G Aan De Beukenhof in Musselkanaal werd om vijf uur zondagavond een brand in een keuken gemeld. In de keuken van een woning 

in het complex was in een oven door kortsluiting een brandje ontstaan. Deze veroorzaakte veel rook, waarop de brandweer werd 

gebeld. Gelukkig bleef het bij veel rookontwikkeling. Het liep gelukkig goed af. De brandweer die volop ingezet was, kon na een 

korte controle weer retour. 

13-10-2020 Putten vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend onbekend woonhuis 0G Er werd opgeschaald naar middelbrand, omdat zich mogelijk nog iemand in het pand zou bevinden. Door een snelle inzet van de 

brandweerlieden kon al snel het sein brand meester worden gegeven. Er zijn geen gewonden gevallen. Salvage helpt de bewoner 

met de afwikkeling van de brand en TBO doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Mogelijk is die ontstaan door kortsluiting. 

14-10-2020 Waalre montagefout zonnepanelen brand woonhuis 0G Een brand in twee woningen aan de Buijtenste Meerken in Waalre werd veroorzaakt door een montagefout bij de aanleg van 

zonnepanelen. Uit voorzorg heeft projectontwikkelaar Dura Vermeer bij alle 35 woningen in het project aan het Gat van Waalre de 

zonnepanelen uitgeschakeld. De brandweer en Dura Vermeer zeggen dat er met de zonnepanelen niets mis was. Het ging fout 

doordat een onderaannemer bij het verlengen van de kabels op het dak niet de juiste connectoren 

heeft gebruikt. Daardoor ontstond hitte onder de dakpannen en vervolgens brand.  

15-10-2020 Huizen kortsluiting bedrading brand restaurant 0G De brandweer heeft het restaurant wat vol rook stond geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond, aanwezig personeel kon 

de zaak tijdig verlaten. De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting in elektrische bekabeling 

15-10-2020 Groningen onbekend meterkast brand woonhuis 0G In een woning aan de Concordiastraat in Groningen heeft vrijdag korte tijd brand gewoed. Het vuur is ontstaan in de meterkast. De 

exacte oorzaak is nog niet duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken 

voor gedaan 
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16-10-2020 Hoogezand kortsluiting oven rook woonhuis 0G Brandweer Hoogezand met spoed uitrukken naar de Groen van Prinstererstraat in Hoogezand voor een keukenbrand. Het ging bij 

aankomst om kortsluiting in een oven die voor de nodige rookontwikkeling had gezorgd in de woning. De brandweer heeft de oven 

nadat de vlammen waren gedoofd naar buiten gebracht. 

18-10-2020 Sint Oedenrode vermoedelijk 

kortsluiting 

Meterkast brand woonhuis 0G De brandweer van Sint-Oedenrode is zondagavond rond 18:20 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bernhardstraat in 

Sint-Oedenrode. Ter plaatse bleek dat in de meterkast van de woning brand was ontstaan. De brand veroorzaakte flinke schade. Er 

raakte niemand gewond. De politie heeft de straat afgesloten en aardig wat nieuwsgierige omwonenden weggestuurd in verband 

met corona. Stichting Salvage is ter plaatse om de bewoners te ondersteunen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. 

19-10-2020 Leiden onbekend vaatwasser brand café 0G In Stadscafé Van der Werff heeft maandagavond brand gewoed. In het pand aan de Steenstraat werd rookontwikkeling gezien. 

Hierop zijn de hulpdiensten ter plaatse gekomen. De brandweer heeft opgeschaald naar code 'middelbrand', daarop zijn meerdere 

brandweerwagens ter plaatse gekomen. Het bleek dat een vaatwasser in brand stond. 

20-10-2020 Rijswijk onbekend afzuigkap brand restaurant 0G Brand in afzuigkap van restaurant in Rijswijk. Bij deze brand is veel rook vrij gekomen. Er is niemand gewond geraakt. 

22-10-2020 Hengelo onbekend magnetron brand woonhuis 0G De brand ontstond donderdagmiddag in de keuken van één van de woningen. Volgens de brandweer vatte een magnetron vlam. 

Hierbij zijn ook giftige stoffen vrijgekomen. Uit voorzorg is daarom het gehele flatgebouw ontruimd. De woning wordt door de 

brandweer geventileerd. 

23-10-2020 Winterswijk-

Meddo 

vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand woonhuis 0G Een kortsluiting in een meterkast heeft donderdagavond voor brand gezorgd op een locatie van De Lichtenvoorde in Winterswijk-

Meddo. Zes bewoners van het getroffen pand zijn in andere gebouwen op de locatie ondergebracht. 

24-10-2020 Braamt onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Door kortsluiting in een wasdroger is zaterdag aan het eind van de middag brand ontstaan op de bovenverdieping van een woning 

in Braamt. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. 

26-10-2020 Pijnacker brand elektrische kussen brand appartement 1R Even voor kwart voor 12 kreeg de brandweer een melding van een brand in een appartement. Zij rukte hierop uit naar het 

betreffende adres. Ter plaatse bleek dat er brand woedde in de slaapkamer. Vermoedelijk is deze ontstaan door een of meerdere 

elektrische kussens.  

26-10-2020 Dordrecht vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand zorgcentrum 0G Vanmiddag heeft er korte tijd brand gewoed bij De Passage van Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden. Vermoedelijk is de 

oorzaak kortsluiting. Bewoners en personeel werden naar buiten gebracht. De brand was snel onder controle en na onderzoek 

mocht iedereen weer terug naar binnen.  

27-10-2020 Oostvoorne onbekend Wasmachine brand woonhuis 0G De bewoner was wakker geworden van de brandmelder in zijn woning en was direct naar buiten gegaan. Ter plaatse bleek het te 

gaan om een wasmachine die in de brand was gevlogen.  

28-10-2020 Noordwijk onbekend Meterkast brand Hotel 0G Woensdagavond 28 oktober rond 18.30 uur was brand ontstaan in een meterkast van het Hightop hotel aan de Prins Hendrikweg in 

Noordwijk. Het pand waar de brand uitbrak wordt momenteel gerenoveerd. De brandweer heeft een controle in de meterkast 

uitgevoerd maar hoefde verder niet in actie te komen. De meterkast stond vol met rook. Het pand zit zonder stroom. 

28-10-2020 Wateringen onbekend meterkast brand woonhuis 0G De bewoners van een woning aan de Dr. Schaepmanstraat ontdekten vanmiddag brand in de meterkast van hun woning. De 

bewoners hebben direct de woning verlaten en de brandweer gebeld. Eenmaal ter plaatse heeft debrandweer de brand in de 

meterkast snel kunnen blussen. Door de rookontwikkeling heeft de woning wel enige schade opgelopen 

29-10-2020 Wanroij onbekend bedrading brand woonhuis 0G In een woning aan de Dorpsstraat in Wanroij is brand ontstaan in het elektriciteitsnetwerk. Dit gebeurde in de nacht van woensdag 

28 op donderdag 29 oktober. De brandweer had de vlammen vlot onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.  

30-10-2020 Amsterdam onbekend vaatwasser brand boot 1R Een vaatwasser op een boot, welke op de kade stond, had vlam gevat. Hoe het apparaat in brand heeft kunnen vliegen, is niet 

duidelijk. Het vuur zorgde voor veel rookontwikkeling op de boot en een persoon raakte daarbij gewond. Het slachtoer werd door 

het ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie. 

31-10-2020 Nieuw-Buinen kortsluiting vriezer brand schuur 0G Ter plaatse bleek daar een vrieskist in een schuur achter een woning in de brand te staan. De bewoner kon zelf het vuur snel 

blussen. Daarbij kwam veel rook vrij. 

31-10-2020 Noordwijk onbekend boiler brand woonhuis 0G Zaterdagavond 31 oktober rond 20.00 uur was brand ontstaan in een pand aan de Van Panhuysstraat in Noordwijk. De brand was 

ontstaan in een boiler in het pand. Door de brand was een waterlekkage ontstaan, deze heeft gezorgd dat de brand vanzelf doofde. 

Echter zorgde dit ook voor veel wateroverlast. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk. 
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1-11-2020 Hoek van Holland kortsluiting onbekend brand schuur 2RZ De hulpdiensten werden zaterdagavond 31 oktober opgeroepen voor een melding van een gebouwbrand op de Griffioenstraat in 

Hoek van Holland.In een slaapkamer van een kind was brand uitgebroken door kortsluiting. Alle bewoners konden op tijd de woning 

verlaten. De brandweer heeft de brand geblust. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bewoners na te kijken op 

rookinhalatie. Een vrouw en een kind zijn meegenomen naar het ziekenhuis. 

2-11-2020 Leiden onbekend meterkast brand woonhuis 0G Maandagavond 2 november rond 21.15 uur was brand ontstaan in een meterkast van een appartementencomplex aan 

het Epsilonplantsoen in Leiden. Een deel van het appartementencomplex werd korte tijd ontruimd. De brandweer wist het vuur snel 

te blussen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Voor zover bekend vielen er geen gewonden bij de brand. 

3-11-2020 Apeldoorn onbekend wasdroger brand woonhuis 0G In een woning in Apeldoorn is dinsdag aan het eind van de ochtend brand uitgebroken. Een droger op zolder vloog in brand, 

waarna de vlammen uit het dak sloegen 

3-11-2020 Doetinchem onbekend stekker brand groothandel 0G Groothandel Sligro in Doetinchem is dinsdagochtend een tijd gesloten geweest vanwege een brand die in het pand woedde. De 

brand ontstond door een stekker inhet plafond die is gaan branden.  

3-11-2020 Asten onbekend boiler brand woonhuis 0G De brand was ontstaan op de zolder van de woning. Brandweerlieden wisten de brand snel te blussen. Mogelijk was de brand 

ontstaan in de boiler. In de woning was een inke rookontwikkeling. Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan is niet bekend 

4-11-2020 Pijnacker onbekend frituurpan brand woonhuis 0G De bewoners hebben het pand op tijd en zelfstandig kunnen verlaten. Na een korte inzet was de brand snel onder controle. De 

oorzaak van de brand had te maken met een frituurpan. 

5-11-2020 Zuidzande onbekend wasdroger brand woonhuis 1R De melding van de brand kwam rond 14.20 uur binnen. Volgens de brandweer van Oostburg stond er een wasdroger in brand. De 

brand breidde zich uit naar een wasmachine. De brandweer heeft de droger afgeblust en uit de woning gehaald. Rond 14.40 uur 

werd ook nog een ambulanceteam opgeroepen om iemand te onderzoeken, vermoedelijk vanwege rookinhalatie. 

5-11-2020 Den Haag onbekend meterkast brand portiekwoning 0G Bewoners van de zes woningen in het portiek zijn naar buiten gegaan. Het brandadres is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De 

woning boven het brandadres heeft rookschade opgelopen en de woning eronder waterschade. De brand is vermoedelijk ontstaan 

in de meterkast van de woning.  

7-11-2020 Den Haag onbekend meterkast brand bedrijf 0G De brand bij de groothandel in Indonesische producten werd om even over half negen gemeld. Hierop zijn brandweervoertuigen 

uitgerukt van kazernes Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Volgens getuigen is de brand ontstaan in de meterkast, op het 

moment dat de accu van een heftruck werd opgeladen. Of dat inderdaad de oorzaak was, wordt onderzocht. 

8-11-2020 Alphen onbekend wasmachine brand appartementencomplex 0G In het appartementencomplex De Jozef aan de Hoflaan in Alphen is zondagavond brand ontstaan in de gemeenschappelijke ruimte 

waar wasmachines staan. Het pand werd in verband met de brand gedeeltelijk ontruimd. 

8-11-2020 Zutphen kortsluiting onbekend rook woonhuis 0G In een woning aan de Thorbeckesingel in Zutphen is zondagavond kortsluiting ontstaan. Door de rook die daarbij vrijkwam werd 

gedacht dat er brand was in het huis. 

8-11-2020 Enkhuizen kortsluiting elektronica rook woonhuis 0G Zondagmiddag 8 november veroorzaakte kortsluiting in elektronica enige rookontwikkeling in een woning aan de Gerard Brandtweg 

in Enkhuizen. 

9-11-2020 Tiel brand elektrisch skateboard brand woonhuis 0G Maandagavond om 18:30 werd er brand gemeld aan de Händelstraat. De bewoners zaten in de woonkamer toen plotseling een 

elektrisch skateboard in brand vloog die aan de oplader zat gekoppeld. Al snel was er veel rook en kon de bewoner het skateboard 

naar buiten werken. Vervolgens werd een brandblusser gebruikt, maar hielp niet veel. Er waren wat kleine ontploffingen van de 

accu's zichtbaar. De brandweer heeft de woning geventileerd met de overdrukventilator. Het skateboard is geheel verloren gegaan 

9-11-2020 Berkel en 

Rodenrijs 

onbekend meterkast brand seniorencomplex 0G Aan de Oudelandselaan in Berkel en Rodenrijs is brand ontstaan in een meterkast van een seniorenflat. 

10-11-2020 Sneek vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand woonhuis 0G De brandweer moest dinsdagavond uitrukken voor een woningbrand aan de Stationsstraat. Bij aankomst was de brand al uit, het 

bleek te gaan om een klein brand in de meterkast van de woning. De brandweer heeft een nacontrole gedaan en de woning 

geventileerd. 

12-11-2020 Zaandam onbekend meterkast brand school 0G Zaandam - Donderdagmiddag rond 13:00 uur heeft bij de Paus Joannesschool aan De Weer enige tijd een brand gewoed. Door 

nog onbekende oorzaak was er brand uitgebroken in meterkast bij de cvruimte. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De 

school was vanwege de brand enige ontruim 
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12-11-2020 Voerendaal onbekend elektrische auto brand laadpaal 0G De brandweer werd rond kwart over elf gewaarschuwd voor de brand op het Raadhuisplein. Het vuur werd geblust, maar 

brandweerlieden konden niet voorkomen dat de auto forse schade opliep. De auto was aangesloten op een laadpaal toen hij vlam 

vatte. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. 

12-11-2020 Vroomshoop kortsluiting Meterkast rook voetbalvereniging 0G De brandweer is donderdagavond 12 november opgeroepen voor een brandmelding bij de voetbalvereniging de Vroomshoopse 

Boy's aan de Flierdijk in Vroomshoop. Ter plaatse bleek dat er vermoedelijk kortsluiting in de meterkast is geweest en veel rook bij 

vrijkwam. De brandweer voert controle uit om te kijken of er verder geen gevaar is. Alle verlichting rondom de velden en 

clubgebouw waren uitgevallen. Trainen was tijdelijk niet meer mogelijk ener werd gekeken naar een oplossing. 

12-11-2020 Vlaardingen onbekend meterkast brand portiekwoning 0G In een portiekwoning aan de Chopinstraat is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een meterkast op de eerste etage. De aanwezige 

bewoners konden zich vrij snel in veiligheid stellen en hebben buiten op de komst van de brandweer gewacht. De brand was vrij 

snel onder controle, waarna de woning geventileerd is. Stichting Salvage is ter plaatse gevraagd om de bewoners bij te staan. 

13-11-2020 Gieten kortsluiting elektrische auto brand loods 0G In de loods aan de Steenkamp, waarin een horecabedrijf is gevestigd, bleek een elektrische veegwagen in brand te staan. Door 

snel ingrijpen kon de brandweer voorkomen dat de hele loods in de as werd gelegd. Binnen een half uur werd het sein brand 

meester gegeven. De brand is ontstaan door kortsluiting tijdens het opladen van het schoonmaakwagentje 

14-11-2020 Groningen onbekend afzuigkap brand restaurant 0G Zaterdag rond 16:50 uur werd de brandweer van de stad opgeroepen voor een brand aan de Stoepemaheerd in Groningen. Ter 

plaatse bleek er een brand te woedden in de keuken van een cafetaria. De brand is vermoedelijk ontstaan in de afzuigkap. Bij de 

brand komt veel rook vrij en het is uitslaand. 

14-11-2020 Bergentheim onbekend airfryer brand woonhuis 2R De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een melding van een brand aan de Van Roijensweg. Ter plaatse bleek er een brand 

te hebben gewoed in de keuken door een airfryer. Bewoners zijn voor controle in de ambulance nagekeken. Tevens heeft de 

brandweer drie paarden gered die in de schuur stonden. De brandweer heeft de woning geventileerd. 

14-11-2020 Culemborg kortsluiting Meterkast brand Kantine 0G De brand is rond 04.25 uur gemeld. De politie sluit brandstichting niet uit. Agenten hebben deze zondag sporenonderzoek verricht. 

Daaruit zijn vooralsnog geen aanwijzingen gekomen voor brandstichting. Het vuur lijkt te zijn ontstaan door kortsluiting in de 

meterkast, schrijft burgemeester Gerdo van Grootheest op Facebook. 

15-11-2020 Naaldwijk kortsluiting schakelaar brandlucht Restaurant 0G Volgens eigenaar Aad Franken was een stroomschakelaar op de eerste verdieping van de zaak de boosdoener. Al met al is de 

schade beperkt gebleven. "In principe kunnen wij open, alleen mag het niet", laat Franken weten. De bezorgservice van Mirell blijft 

gewoon draaien, net als het onlangs geopende groentestalletje in de serre op het Wilhelminaplein. 

15-11-2020 Swifterbant Onbekend afzuigkap brand woonhuis 2R Aan de Hondsdraf is vanmorgen tegen acht uur een keukenbrand ontstaan. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en 

kon de smeulende resten van een afzuigkap snel blussen. „Bewoners werden door de ambulance nagekeken in verband met het 

inademen van rook”, meldt de politie. 

15-11-2020 Koog aan de 

Zaan 

kortsluiting hoverboard brand woonhuis 0G Een hoverboard heeft voor flink veel rook- en waterschade geleid in een woning in Koog aan de Zaan. Het hoverboard vloog in de 

slaapkamer tijdens het opladen in brand 

15-11-2020 Velden onbekend meterkast brand woonhuis 0G Zondagavond omstreeks 19.40 uur kreeg de brandweer een melding van een woningbrand aan de Beatrixstraat in Velden. Ter 

plaatse bleek het te gaan om een brand in de meterkast van een woning. 

17-11-2020 Lelystad onbekend meterkast brand woonhuis 0G Dinsdagmorgen 17 november rond 4.20 uur was brand ontstaan in een atgebouw aan de Grietenij in Lelystad. De brand was 

vermoedelijk ontstaan in de meterkast. Meerdere brandweerwagens waren aanwezig. Inmiddels is de brand onder controle. Hoe de 

brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend. 

17-11-2020 Roden kortsluiting meterkast smeulen school 0G Dat meldt ditisroden.nl. In een meterkast zou kortsluiting zijn ontstaan waarna deze begon te smeulen. De bedrijfshulpverleners 

werden daarna uit het gebouw geëvacueerd. De brandweer heeft het pand gecontroleerd en constateerde dat er geen brand was 

ontstaan. Een bedrijf is ingeschakeld om de meterkast te repareren. 

17-11-2020 Haarlem onbekend oven vlammen woonhuis 2R In de keuken heeft een oven vlam gevat. De brandweer wist de brand snel te blussen. Waarna ze de oven buiten gezet hebben. 

Hope de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen wel zijn de bewoners gecontroleerd 

door een ambulancemedewerker. 

17-11-2020 Hilversum onbekend afzuigkap brand Fabriek 0G In de hal, op het terrein van VSH Fittings woedde er brand in de afzuiginstallatie, de aanwezige BHV-ers van het bedrijf 

ondernamen een bluspoging waarna de brandweer het na aankomst overnam. De brand, welke voor enige rookontwikkeling zorgde 

was gelukkig snel onder controle waarna de brandweer het pand kon gaan ventileren. 
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17-11-2020 Bergschenhoek kortsluiting meterkast Rook woonhuis 0G Omstreeks 18:35 uur ontving de brandweer een melding van een gebouwbrand nadat er vonken uit de meterkast kwamen en de 

stroom in de woning was uitgevallen. Hierbij kwam een lichte rookontwikkeling vrij. De bewoners zijn zonder verwondingen op 

eigen kracht naar buiten gegaan in afwachting van de brandweer. 

18-11-2020 Waddinxveen onbekend meterkast brand bedrijf 0G Woensdagochtend is er brand ontstaan in de meterkast van een paket opslag gebouw van Post NL aan de Containerweg in 

Waddinxveen. 

18-11-2020 Den Haag onbekend afzuigkap brand restaurant 9R Woensdag aan het begin van de middag is er brand ontstaan in de afzuiginstallatie van een restaurant aan De Heemstraat in Den 

Haag. De brand is vanuit de afzuiginstallatie overgeslagen naar het dak en was voor de brandweer lastig bereikbaar. Om 

voldoende mensen en materialen ter plaatse te krijgen is door de brandweer opgeschaald naar het sein ‘grote brand’. 

19-11-2020 Ter Idzard onbekend meterkast brand woonhuis 0G De brandweer is donderdagmiddag met meerdere voertuigen uitgerukt voor een woningbrand aan de Idzardaweg in Ter Idzard. Er 

was brand uitgebroken in de meterkast en het vuur sloeg over naar het plafond en de keuken. 

20-11-2020 Aalsmeer Onbekend afzuigkap brand woonhuis 2R De afzuigkap in de keuken stond in brand. Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle. Het betrof een kleine brand. 

Twee personen hadden rook ingeademd en werden nagekeken door de ambulancedienst. De oorzaak van de brand is niet 

bekend. 

21-11-2020 Raalte onbekend meterkast brand supermarkt 0G Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan op de eerste verdieping van het pand. Vermoedelijk hebben de 

kantine en de meterkast gebrand. Omwonenden werden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Er zijn geen gewonden 

gevallen bij de brand. 

22-11-2020 Hoogland onbekend koelkast brand schuur 0G Ter plaatse bleek het te gaan om een koelkast die vlam had gevat. De eigenaar had het vuur al gedoofd en brandweer heeft de 

koelkast nog gecontroleerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de koelkast in brand is gevlogen, is niet duidelijk. 

23-11-2020 Arnhem vermoedelijk 

kortsluiting 

afzuigkap brand woonhuis 0G De brand werd rond omstreeks 13.50 uur gemeld. De bewoonster verklaarde ongeveer een uur daarvoor aan het koken te zijn 

geweest en in de tussentijd niets meer op het vuur stond. Toch was er brand ontstaan in de buurt van de kookplaat. De brand is 

geblust en de brandweer heeft even kort onderzoek gedaan naar de oorzaak. Dit bleek vermoedelijk te gaan om kortsluiting in de 

afzuigkap. 

24-11-2020 Den Haag kortsluiting elektrisch apparaat brand woonhuis 1G De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Door snel ingrijpen van de brandweer kon het vuur snel worden geblust. Een bewoner 

raakte bij de brand gewond en moest door het ambulancepersoneel worden onderzocht. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. 

De brand ontstond mogelijk door kortsluiting in een elektrisch apparaat. 

25-11-2020 Capelle ad IJssel brand elektrische deken brand woonhuis 4G + 1Z Bronnen bevestigen aan de lokale omroep Radio Capelle dat de brand is ontstaan door een elektrische deken. Daar lag ook een 

tablet op, het is niet bekend of deze invloed heeft gehad op de brand 

25-11-2020 Amersfoort onbekend frituurpan brand woonhuis 3G De bewoners wilde iets lekkers frituren, toen er brand in de frituurpan ontstond. Bij hun bluspoging ademde de drie rook in en 

raakte daardoor gewond. Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoners te controleren. Ze hoefden niet mee naar het 

ziekenhuis 

26-11-2020 Barneveld onbekend koelkast brand woonhuis 0G Een koelkast in een schuur van een woning aan de Patrijzenhof in Barneveld heeft donderdagavond rond 18.45 uur voor een 

behoorlijke brand gezorgd. 

26-11-2020 Rotterdam onbekend afzuigkap brand woonhuis 1R De brand was ontstaan in de afzuigkap van de woning. De brandweer had de brand snel onder controle waardoor de schade 

beperkt bleef. Een van de bewoners is door het ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie. 

27-11-2020 Geldrop onbekend wasmachine of 

wasdroger 

brand woonhuis 0G De brand ontstond rond 13.00 uur en woedde op de eerste verdieping. Het personeel van een ambulance heeft enkele bewoners 

nagekeken. Het vuur zou veel schade hebben veroorzaakt. Volgens een getuige stond een droger of een wasmachine in brand.  

30-11-2020 Bussum vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand woonhuis 0G De brand is vermoedelijk door kortsluiting ontstaan. De bewoners van de villa merkten dat er iets mis was toen de stroom uitviel. Ze 

konden hun huis op tijd verlaten en zijn opgevangen bij de buren. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met het nablussen 

van de brand. 

1-12-2020 Nijkerk kortsluiting onbekend rook school 0G De opgeroepen brandweer kon vervolgens onderzoeken waar de rookgeur vandaan kon komen. Er bleek kortsluiting te zijn 

ontstaan in een elektrische installatie.  
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1-12-2020 Breukelen vermoedelijk 

kortsluiting 

onbekend brand woonhuis 0G Zeker een van de bewoners is nagekeken door ambulancepersoneel. Er hoefde uiteindelijk niemand naar het ziekenhuis. De 

kinderen hebben van de brandweer een troostbeertje gekregen tegen de schrik. Buurtbewoners hebben het gezin tijdens de brand 

opgevangen. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak geweest van de brand. 

1-12-2020 Vlaardingen mogelijk kortsluiting onbekend brand Restaurant 0G De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ingebroken is er in ieder geval niet, mogelijk is er sprake geweest van kortsluiting. 

"Op dit moment wordt dat verder onderzocht", zegt hoofdocier van dienst van de brandweer Rogier Piek. "De situatie is binnen 

inmiddels onder controle. 

1-12-2020 Amsterdam onbekend stekkerdoos brand woonhuis 2R + 1Z Het vuur brak iets voor 13.50 uur uit in een slaapkamer van de woning. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een stekkerdoos. 

2-12-2020 Spijkenisse onbekend lift rook woonhuis 0G Woensdagmorgen kwam er rook uit een kast bij de lift van het gebouw. Daarop zijn er zes woningen ontruimd. Er zijn 22 mensen 

opgevangen in de nabijgelegen kerk de Kern. Volgens verhuurder Woonzorg konden aan het einde van de ochtend de bewoners 

terug naar hun woning. 

2-12-2020 Soesterberg vermoedelijk 

kortsluiting 

zonnepanelen brand woonhuis 1R De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. De bewoner van de woning werd door het ambulancepersoneel 

gecontroleerd op rookinhalatie, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. 

Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan in de meterkast van de zonnepanelen. De brand trekt veel bekijks van omwonenden.  

4-12-2020 Tiel vermoedelijk 

kortsluiting 

schakelaar brand woonhuis 0G Een zolderbrand heeft donderdagavond gezorgd voor heel wat schade aan een hoekwoning in de Dr. Bosstraat in Tiel. 

Vermoedelijk door kortsluiting van een schakelaar bij een wasmachine is de brand ontstaan. De bewoners van het pand, het gezin 

van een CDA-raadslid, konden de woning op tijd verlaten. 

5-12-2020 Lekkerkerk vermoedelijk 

kortsluiting 

sauna brand Hotel 0G Nadat de brand was geblust konden de gasten terug naar hun (vervangende) kamers. Sommige kamers hebben rookschade. De 

mogelijke oorzaak van de brand is volgens de brandweer kortsluiting in de sauna. 

6-12-2020 Gouda onbekend meterkast Vonken woonhuis 0G Zondagavond 6 december rond 18.20 uur sloegen vonken uit de meterkast van een woning aan de Raaphorstpolderweg in Gouda. 

De bewoners zagen de vonken uit de meterkast komen en hebben direct de brandweer gebeld. Zij zijn gekomen en hebben 

onderzoek gedaan, maar hoefde geen vuur te doven. Over de oorzaak van de vonken is niets bekend. 

6-12-2020 Breda onbekend broodrooster brand woonhuis 0G In de vroege ochtend van zondag 6 december heeft er een brand gewoed in een woning aan de Burgemeester Sutoriusstraat. Bij 

de brand ontstond veel rook. De brand is vermoedelijk bij een broodrooster onstaan. 

7-12-2020 Westerhoven vermoedelijk 

kortsluiting 

techniek ruimte brand schuur 0G De bewoonster van de woning rook een brandgeur en waarschuwde de hulpdiensten. In de schuur woedde een kleine brand die 

volgens de bewoonster vermoedelijk is ontstaan door kortsluiting in de techniekruimte. 

7-12-2020 Meppel onbekend transformator brandlucht winkel 0G Er sprong een lamp kapot en ik zag een vonkje.” Daarop werd de elektricien gebeld maar die kon niet zo snel komen. Ondertussen 

stond de zaak blauw van de rook en moesten de deuren open om frisse lucht binnen te laten. „We werden onpasselijk van de 

geur”, aldus Jansen. Daarop werd de brandweer gebeld en dat was maar goed ook. De brandweer ontdekte dat een transformator 

was doorgebrand. De kapotte trafo werd verwijderd. De brandweer heeft vervolgens het pand gecontroleerd en geventileerd. 

7-12-2020 Leiderdorp onbekend vaatwasser brand woonhuis 2R In een woning aan het Hofje van Holtlant in Leiderdorp is gisteravond een vaatwasser in brand gevlogen. Vanwege de 

rookontwikkeling zijn enkele bewoners door ambulancemedewerkers nagekeken. Na het blussen van de brand is de woning door 

de brandweer geventileerd. De vaatwasser is onherstelbaar beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend. 

8-12-2020 Kapelle onbekend  oven brand bedrijf 0G Bij uienbedrijf Top Taste aan de Kloosterpoort in Kapelle is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Dat gebeurde 

in een bakinstallatie waarin uien worden gebakken in palmolie. Het vuur was snel onder controle. 

8-12-2020 Zwartsluis onbekend wasdroger brand woonhuis 0G De brandweer moest vanmiddag uitrukken naar de Karekietstraat vanwege brand in een woning. Deze ontstond volgens een 

buurtbewoner in de wasdroger. Het duurde overigens wel even voor de brandweer er was. Per ongeluk reed het korps eerst richting 

de Kiekendiefstraat in plaats van de Karekietstraat. 

8-12-2020 Roden onbekend meterkast brand supermarkt 0G De brandweer werd om 12.00 uur vanmiddag gealarmeerd voor een brand bij supermarkt Jumbo aan de Heerestraat in Roden. 

Daar ontstond brand in een meterkast, meldt de Veiligheidsregio Drenthe op Twitter. 
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9-12-2020 Almere onbekend rrituurpan brand woonhuis 1RZ Rond 17:50 uur brak er brand uit in de keuken van een woning aan de Zanzibarstraat. De brand zou zijn ontstaan bij een frituurpan. 

De brandweer heeft de brand geblust en de woning geventileerd. Een bewoonster is door ambulancepersoneel gecontroleerd 

omdat zij mogelijk rook had ingeademd. De vrouw is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. 

10-12-2020 Oosterhout overhitting Frituurpan brand bejaardentehuis 0G De brandweer is donderdagmiddag om 16.14 uur met vier wagens uitgerukt naar de Hoefakker, vlakbij bejaardentehuis 

Oosterheem, voor een woningbrand. Op het moment dat de brandweer bij de woning arriveerde was de bewoonster al uit 

de woning. Door de brand stond de woning vol met rook. Mogelijk is een oververhitte frituurpan de oorzaak van de brand. 

Hoe groot de schade is, is op dit moment niet bekend. 

10-12-2020 Opgrimbie onbekend frituurpan brand restaurant 0G Een steekvlam in een haperende friteuse zorgde woensdagavond voor brand in brasserie Aspermans in Opgrimbie. De uitbaatsters 

waren in de zaak aanwezig, maar konden zichzelf in veiligheid brengen 

13-12-2020 Barendrecht onbekend cv-ketel brand woonhuis 0G Zondagavond 13 december rond 19.10 uur was brand ontstaan in een cv-ketel aan de Erkens-Akker in Barendrecht. De brand was 

door de bewoners al geblust. Brandweer had een nacontrole gedaan aan de cv-ketel. Ook had de brandweer een CO-meting 

gedaan en de woning geventileerd. 

13-12-2020 Hendrik-ido-

ambacht 

kortsluiting orgel brand appartement 1G+1D Op de nacht van dinsdag 8 december woedde een grote brand in een appartementencomplex aan de Heerlijkheid. Het vuur werd 

waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting in een orgel. De bewoners, een ouder echtpaar, moesten naar het ziekenhuis, waar de 

man overleed. 

14-12-2020 Den Haag onbekend wasdroger brand bedrijf 0G In een stomerij aan de Van Baerlestraat in Den Haag is maandagmorgen brand uitgebroken. De brand is ontstaan in een 

wasdroger. 

14-12-2020 Lijnden onbekend meterkast rook woonhuis 0G Het pand stond vol rook maar de brandweer had de situatie gelukkig vrij snel onder controle. In de meterakst was er water gaan 

lekken waardoor er kortsluiting was ontstaan. De brandweer heeft het pand met een grote overdrukventilator van de rook ontdaan. 

De parallelweg van de Schipholweg was door de hulpverlening afgesloten 

14-12-2020 Staphorst kortsluiting koelkast brand schuur 0G Ter plaatse bleek er sprake van een brandje in een schuurtje bij een woning. Vermoedelijk is er kortsluiting in een koelkast ontstaan 

die in het schuurtje stond. 

15-12-2020 Zwanendaal onbekend ventilatie brand woonhuis 0G De bron van de brand was de mechanische ventilatie in de badkamer. De geschrokken bewoners hebben adequaat gehandeld 

door de stroom uit te schakelen en de brandhaard met een poederblusser te bestrijden. 

15-12-2020 Wezep kortsluiting elektrisch apparaat brand woonhuis 1G De bewoner van een woning aan de Verlengde Meidoornstraat in Wezep is maandagmiddag gewond geraakt bij een brand op de 

zolder van de woning. De brand ontstond rond tien voor vier 's middags. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in 

apparatuur. 

16-12-2020 Zuidbroek vermoedelijk 

kortsluiting 

meterkast brand woonhuis 1R In een vrijstaande woning aan de Uiterburen in Zuidbroek is woensdag in de namiddag brand uitgebroken. Deze brand is ontstaan 

in de meterkast van de woning. 

17-12-2020 Almere onbekend wasdroger brand woonhuis 0G Donderdagmiddag rond 15.30 uur is brand ontstaan in een wasdroger in een woning aan de Boonestaakstraat in de 

Stripheldenbuurt. De brandweer wist het vuur snel te blussen en heeft de wasdroger naar buiten gebracht. De woning is 

geventileerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 

19-12-2020 Leiden kortsluiting onbekend brand schuur 0G Doordat kortsluiting ontstond in de schuur, ontstond een kleine brand. De brandweer heeft de brand geblust en controles verricht in 

aangrenzende woningen. Nadat dit is gebeurt kon de brandweer inpakken en retour kazerne. 

20-12-2020 Gouda onbekend wasmachine brand woonhuis 0G Zondagavond 20 december rond 20.35 uur was brand ontstaan in een woning aan de Burgemeester Martenssingel in Gouda. De 

brandweer had de brand snel onder controle, waarna de woning geventileerd kon worden. Niemand raakte gewond. Een 

wasmachine was de boosdoener. 

20-12-2020 Hengelo onbekend meterkast brand woonhuis 0G De brand werd rond 16.00 ontdekt en bij de brandweer gemeld. Vermoedelijk is de brand in de meterkast ontstaan. De 

brandweer van Hengelo was snel ter plaatse. Vanwege het oude pand en grote rookontwikkeling in de woning, schaalde de 

brandweer op naar 'middelbrand. 

21-12-2020 Oldebroek onbekend meterkast brand woonhuis 0G De brand ontstond maandagavond in de meterkast. De bewoners, een ouder echtpaar, waren niet thuis toen het gebeurde. 

Volgens Omroep Gelderland waren de vlammen snel onder controle, maar de hele woning stond wel vol rook. Een deel van de 

straat zit zonder stroom. 
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21-12-2020 Hilversum onbekend meterkast brand woonhuis 0G De brand ontstond in de meterkast van een bovenwoning, op de eerste verdieping van een blok. Niemand was op dat moment 

aanwezig in de woning en er is ook niemand gewond geraakt. Omdat brandweerlieden de gaskraan niet dicht kregen, was er 

tijdelijk gevaar voor een explosie. 

21-12-2020 Terneuzen onbekend meterkast brand woonhuis 0G De brand was ontstaan in een meterkast. Al snel werd de brand opgeschaald naar het sein 'middelbrand'. Brandweerlieden hebben 

de brand geblust. Door de brand was een flinke rookontwikkeling ontstaan. Ook naastgelegen woningen hadden last van 

rookontwikkeling. 

22-12-2020 Midwolda onbekend meterkast brand woonhuis 0G Aan de Hoethslaan in Midwolda is maandagochtend brand ontstaan in een meterkast van een woning. Bij de brand raakte niemand 

gewond. Bij aankomst van de brandweer heeft de brandweer een binnen aanval gedaan. 

22-12-2020 Leeuwarden kortsluiting vriezer brand woonhuis 0G Dinsdagmiddag 22 december rond 17.30 uur heeft een vriezer kortsluiting veroorzaakt in een woning aan de Van Roonhuysestraat 

in Leeuwarden. 

25-12-2020 Oude Weteringen onbekend Wasmachine of CV 

ketel 

brand woonhuis 0G Uit het dak van de woning komt veel rook. Naast de Veense brandweer was ook de brandweer Leimuiden en de Ladderwagen uit 

Lisse ter plaatse om de brand te blussen. De huizen naast de brand zijn ontruimd. Door snelle inzet van de brandweer is overslag 

naar de buren voorkomen. De vermoedelijke oorzaak is een wasmachine of de cvketel, aldus brandweer Hollands Midden op 

Twitter. 

27-12-2020 Rottevalle kortsluiting oplader brand schuur 0G De brand is begonnen bij een auto die als hobbyproject gebruikt werd. Bij het bijladen van de accu door middel van een autolader 

was kortsluiting ontstaan. 

28-12-2020 Rotterdam kortsluiting meterkast brand woonhuis 0G In een woning aan de Curieplaats in Rotterdam Ommoord heeft maandagmorgen een kleine brand gewoed. Er was kortsluiting 

ontstaan in de meterkast waarna de bedrading in brand vloog. De brand was gelukkig snel uit en erger kon worden voorkomen. De 

energieleverancier is in kennis gesteld om de schade op te lossen. Er raakte niemand gewond. 

28-12-2020 Castricum vermoedelijk 

kortsluiting 

elektrische kachel brand appartement 2R + 1Z Een bewoner die bij binnenkomst van de brandweer nog in zijn appartement aanwezig was, is met een ambulance meegenomen 

naar een ziekenhuis voor verder onderzoek. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in een elektrisch kacheltje 

28-12-2020 Oranjewoud kortsluiting onbekend brand woonhuis 0G Bij aankomst van de brandweer was de brand geblust door de bewoners. De brandweer hee een nacontrole uitgevoerd. Er raakte 

niemand gewond. De brand zelf was ontstaan door kortsluiting. 

29-12-2020 Rhoon vermoedelijk 

kortsluiting 

bedrading brand woonhuis 0G In de nacht van maandag op dinsdag 29 december werd de brandweer rond 0:15 uur met spoed gealarmeerd voor een brand in 

een woning op de Julianastraat. In het plafond van de badkamer was brand uitgebroken na vermoedelijk kortsluiting. 

29-12-2020 Gemert kortsluiting meterkast brand woonhuis 1R Een schroeilucht zorgde ervoor dat de bewoners op zoek gingen naar de oorzaak. De bewoners hebben zelf een gedeelte van de 

stroom uitgeschakeld waarna ze in de meterkast een brand zagen. De brandweer heeft een inspectie gedaan en er bleek 

inderdaad een kortsluiting te zijn geweest bij de meterkast. De woning is geventileerd waarna Salvage is ingeschakeld. Een 

persoon is in de ambulance behandeld maar hoefde niet naar het ziekenhuis. 

  

 



 

Bijlage 4 Vergelijking registraties, 2016-2020  

 
 

Figuur B1: top-5 getroffen objecten (absolute aantallen), 2016-2020 

  
Figuur B2: top-5 apparatuur (absolute aantallen), 2016-2020 
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Figuur B3: top-5 oorzaken (absolute aantallen), 2016-2020 

 

 

 

Figuur B4: registraties met letsel (absolute aantallen), 2016-2020 
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