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Samenvatting
Dit rapport geeft een overzicht van het aantal elektriciteitsongevallen, dat in 2019
heeft plaatsgevonden achter de meter, alsmede de aard en de ernst van de gevolgen
van deze ongevallen.
In dit rapport wordt met elektriciteitsongevallen bedoeld ongevallen die het gevolg zijn
van het gebruik van elektriciteit bij huishoudelijke afnemers in Nederland (fraude- en
diefstalincidenten zijn uitgesloten). Het heeft in de meeste gevallen dus betrekking op
ongevallen met elektriciteit na de kWh-meter. Echter, indien in mediaberichten wordt
gesproken over de elektriciteitsruimte/meterkast, is het veelal onduidelijk en daarmee
onzeker of dit een incident betreft vóór of na de kWh-meter. In dat geval is bij de
oorzaakcategorie elektriciteitsruimte/meterkast niet aan te geven of het een incident
vóór of een incident na de kWh-meter is.
In 2019 heeft Kiwa Technology in totaal 284 meldingen over elektriciteitsongevallen
geregistreerd, met de volgende verdeling:
• Bij 37% van de meldingen wordt de oorzaak van het elektriciteitsongeval
toegeschreven aan de installatie, bij 53% van de meldingen aan de
elektrische apparatuur en bij 10% van de meldingen is dit onbekend.
• Bij de ongevallen veroorzaakt door elektrische apparatuur wordt bij 28% van
de meldingen de meterkast als oorzaak vermeld. Bij 26% van de meldingen
wordt de wasdroger als oorzaak vermeld.
• De oorzaak is bij 64% van de gevallen onbekend. Bij 35% van de gevallen
wordt kortsluiting of vermoedelijke kortsluiting als oorzaak genoemd.
Overbelasting of vermoedelijke overbelasting wordt bij 1% van de meldingen
genoemd.
• In 2019 waren als gevolg van elektriciteitsongevallen 1 dode te betreuren en
88 gewonden.
Dit rapport bevat eveneens een overzicht en analyse van de elektriciteitsongevallen
in de periode 2015 t/m 2019. Hiermee worden eventuele trends zichtbaar gemaakt.
Over de periode 2015 t/m 2019 blijkt dat het aantal geregistreerde meldingen in de
eerste 2 jaren is toegenomen en vervolgens in de 3 daaropvolgende jaren weer is
gedaald. De verdeling in relatie tot object en letsel is over deze 5 jaren vrijwel
constant. Met betrekking tot veroorzakend apparaat zien we dat de percentages
ongevallen met een wasdroger, magnetron en zonnepaneel in deze periode zijn
toegenomen. Met betrekking tot de oorzaak van het ongeval zien we in de
mediaberichten een verlaging van het aantal meldingen met betrekking tot de
oorzaak ‘kortsluiting’. Het percentage ongevallen met als vermelding oorzaak
“vermoedelijk kortsluiting” is de laatste jaren daarentegen juist toegenomen.
Er bestaat in Nederland geen meldingsplicht voor elektriciteitsongevallen, zodat geen
volledig beeld van de werkelijke aantallen ongevallen beschikbaar is. Door de aanpak
van Kiwa Technology worden wel alle ernstige ongevallen geregistreerd. De
informatie verzamelt Kiwa Technology namelijk uit verschillende mediabronnen. In dit
rapport is bij alle gemelde ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die door de media
is opgetekend. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer en / of
politie. In geen enkel geval is de oorzaak door middel van onderzoek van Kiwa
vastgesteld.
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Vergelijking van de gegevens uit verschillende informatiebronnen is niet goed
mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving
hiervan verschillend zijn en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is
vastgelegd. Uit de verkregen informatie komt naar voren, dat het menselijk handelen
één van de voornaamste oorzaak van brand is.
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Om een toename van het aantal elektriciteitsongevallen te voorkomen en hierin juist
een afname te bewerkstelligen wordt aanbevolen om gerichte voorlichting te blijven
geven aan de consument over:
- het gebruik en onderhoud van de wasdroger;
- het gebruik van de meterkast.
In diverse gevallen is het installatiewerk (o.a. het correct aansluiten van connectoren)
de oorzaak geweest van branden bij zonnepanelen. Voorlichting in de sector rondom
verkoop, installatie en het beheer van zonnepanelen wordt aanbevolen.
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1 Inleiding
Dit rapport is opgesteld in opdracht van Netbeheer Nederland om - analoog aan de
overzichtsrapportage van gasongevallen achter de gasmeter- een overzicht samen te
stellen van elektriciteitsongevallen achter de huishoudelijke kWh-meter. Dit overzicht
heeft Kiwa in 2012 voor het eerst samengesteld.
Aangezien er in Nederland geen verplichte registratie plaatsvindt van elektriciteitsongevallen achter de kWh-meter heeft Kiwa dezelfde werkwijze gehanteerd als voor
het opstellen van overzichten van gasongevallen achter de huishoudelijke gasmeter.
Hiervoor heeft Kiwa verschillende mediabronnen geraadpleegd.
Daarnaast heeft Kiwa informatie opgevraagd bij het Instituut Fysieke Veiligheid
(afgekort IFV) van Brandweer Nederland. Dit Instituut verzamelt de gegevens van de
fatale branden en voert daarvoor onderzoek uit. In dit rapport is een overzicht
samengesteld uit de gegevens van het IFV over de periode 2015 t/m 2018. De cijfers
van 2019 zijn op het moment van de opmaak van deze rapportage nog niet bekend.
Deze rapportage geeft een gerubriceerd overzicht van de geregistreerde
elektriciteitsongevallen achter de huishoudelijke kWh-meter in 2019.
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2 Overzicht elektriciteitsongevallen 2019
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de elektriciteitsongevallen, die in
2019 achter de kWh-meter hebben plaatsgevonden. De scope van dit rapport en een
beschrijving van de gehanteerde begrippen staan in Bijlage I. De gebruikte werkwijze
van het registreren en rubriceren van deze ongevallen is omschreven in Bijlage II.
Een overzicht in detail van alle geregistreerde meldingen in 2019 is opgenomen in
Bijlage III.
2.1 284 geregistreerde elektriciteitsongevallen
In het jaar 2019 zijn totaal 244 meldingen over huishoudelijke elektriciteitsongevallen
geregistreerd. Het betreft hierbij ongevallen achter de meter (categorieën woonhuis,
appartement, bedrijf, zorginstelling, restaurant, flatwoning, winkel, schuur bij woning,
boerderij , garage bij woning, café, school, hotel, seniorencomplex). Daarnaast zijn
nog 40 meldingen over diverse andere objecten geregistreerd, waar ook een
elektriciteitsongeval heeft plaatsgevonden, waarbij een relatie met de meterkast of
een huishoudelijk elektrisch apparaat is vermeld. Deze gegevens zijn in de
statistieken verwerkt. In de verdere uitsplitsing van de objecten gaat het om
installaties die als gelijkwaardig met huisinstallaties beschouwd kunnen worden.
Figuur 1 geeft de verdeling over het totaal van 284 objecten weer.

Figuur 1
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Geregistreerde objecten.
Het eerste cijfer geeft het absolute aantal objecten weer, het tweede
cijfer het percentage ten opzichte van het totaal aantal objecten.
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2.2 Defecten in meterkast en wasdroger komen het meest voor
De meldingen over elektriciteitsongevallen in woonhuizen zijn onder te verdelen in
meldingen die te maken hebben met de gebouwgebonden elektriciteitsinstallatie en
meldingen waarbij een huishoudelijk apparaat wordt genoemd.
Een overzicht van meldingen over elektriciteitsongevallen door gebouwgebonden
installaties en huishoudelijk apparatuur is weergegeven in Figuur 2 (284 meldingen).
De meeste meldingen betreft een defect in de meterkast (28%). Wanneer de
meldingen van de meterkast en die van de installatie (inclusief bedrading en
leidingen) bij elkaar opgeteld worden is bij 37% van de geregistreerde meldingen het
elektriciteitsongeval toe te schrijven aan de installatie, bij 10% van de meldingen is dit
onbekend en bij 53% van de meldingen wordt het elektriciteitsongeval toegeschreven
aan de elektrische apparatuur. De wasdroger (26%) en de magnetron (10%) zijn de
meest voorkomende type apparaten, die als gevolg van een defect een
elektriciteitsongeval hebben veroorzaakt. In 2019 is er een stijging (bijna 50%) ten
opzichte van 2018 te zien in het aantal meldingen met zonnepanelen.

Figuur 2
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Geregistreerde apparaten.
Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het
percentage ten opzichte van het totaal aantal meldingen.
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2.3 Oorzaak van een elektriciteitsongeval is veelal nog niet bekend
Van de geregistreerde meldingen is veelal de oorzaak (nog) niet bekend (64%). In de
media wordt brand in het algemeen gemeld als gevolg van het ongeval, terwijl het
nog niet bekend is wat de werkelijke oorzaak van het ongeval is. Bij elektriciteitsongevallen is veelal de oorzaak te wijten aan kortsluiting of overbelasting. Indien de
oorzaak van de brand bij melding bekend is, wordt de melding kortsluiting (16%)
meer genoemd dan de melding overbelasting (1%).

Figuur 3 geeft de resultaten over 284 meldingen weer.

Figuur 3
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Geregistreerde oorzaken.
Het eerste cijfer geeft het absolute aantal weer, het tweede cijfer het
percentage t.o.v. het totaal aantal meldingen.
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2.4 Aantal slachtoffers in 2019 is 88 waaronder 1 dode
Een overzicht van de gevolgen van de elektriciteitsongevallen wordt in figuur 4
gegeven. Het betreft in 2019 284 meldingen met en zonder slachtoffers. Om een
beeld te krijgen tussen de verdeling wel / geen slachtoffers is een melding zonder
slachtoffers als één eenheid geteld. Het totaal aantal eenheden komt hierdoor op
317. Van de 317 meldingen waren er 228 zonder slachtoffers. In 2019 waren als
gevolg van elektriciteitsongevallen 1 dode te betreuren en 88 gewonden. Van deze
88 gewonden zijn er geen slachtoffers naar het brandwondenziekenhuis vervoerd.

Figuur 4

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

2.5 Schadeomvang
Uit de verzamelde berichtgevingen is geen indicatie over de omvang van de
financiële schade te geven. De meldingen in de media zijn qua vermelde
schadeomvang kwalitatief zoals: geringe schade, flinke / omvangrijke schade,
rookschade, etc.
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3 Vergelijking gegevens van 2015 t/m
2019
De meterkast en de wasdroger zijn het meest geregistreerd binnen de
oorzaakcategorie “apparatuur”. Voor de afgelopen vijf jaren zijn de gemiddelde
percentages respectievelijk 31% (meterkast) en 21% (wasdroger).
In de afgelopen vijf jaren is de vermelding “onbekend” als soort defect gemiddeld
63%. (laagste waarde in 2015 van 51% en hoogste percentage in 2017 van 73%). De
melding “kortsluiting” is in 2019 beduidend minder voorgekomen ten opzichte van de
voorgaande 4 jaren. In 2019 was het percentage 15% en de voorgaande 4 jaren was
dit gemiddeld 30%. Daarentegen is de melding ‘vermoedelijk kortsluiting’ in 2019 juist
toegenomen (19% t.o.v. ten opzichte van 7% gemiddeld over de voorgaande 4 jaren).
Voor de volledigheid zijn in Bijlage V van dit rapport de overzichten van 2015 t/m
2019 naast elkaar weergegeven, zodat de resultaten direct met elkaar vergeleken
kunnen worden.
In Figuur 5 zijn de incidenten met huishoudelijke elektrische apparaten weergegeven
in de jaren 2015 t/m 2019 (dus exclusief de incidenten met de elektrische installatie
en de meterkast). In 2019 zijn in het totaal 159 incidenten gemeld.
In deze figuur is de top 8 van meest geregistreerde incidenten met huishoudelijke
elektrische apparaten weergegeven. Dit zijn achtereenvolgens de wasdroger,
magnetron, zonnepanelen, adapter, elektrische deken, koelkast, vaatwasser en
computer. In 2019 maken deze apparaten tezamen circa 84% uit van de
geregistreerde incidenten met huishoudelijke elektrische apparatuur en ten opzichte
van het totale aantal incidenten veroorzaken deze apparaten circa 47% van de
elektriciteits-ongevallen.

Figuur 5:
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Geregistreerde absolute aantallen oorzaakcategorie huishoudelijke
elektrische apparaten in 2015 t/m 2019.
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In figuur 6 zijn de gegevens uit figuur 5 uitgezet als percentage van het totale aantal
incidenten met huishoudelijke elektrische apparaten in dat jaar.

Figuur 6:

Geregistreerde percentages oorzaakcategorie huishoudelijke
elektrische apparaten in 2015 t/m 2019.

Uit bovengenoemde gegevens worden de volgende conclusies getrokken:
•

•
•
•
•
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Het aantal gemelde incidenten is tot en met 2016 toegenomen en in de
laatste 3 jaren steeds iets afgenomen. Hierbij moet wel de kanttekening
geplaatst worden of dit ook in werkelijkheid het geval is. De media besteden
hier over de jaren heen soms meer en soms minder aandacht aan.
De wasdroger is de grootste veroorzaker van elektriciteitsongevallen bij de
huishoudelijke apparaten.
Het percentage ongevallen met een magnetron is de laatste 5 jaren steeds
toegenomen.
De laatste 2 jaren zien we een stijging van het aantal ongevallen met als
oorzaak een defect in een zonnepaneel.
De verhouding van de geregistreerde meldingen met een elektrische deken,
koelkast, vaatwasser en computer is nagenoeg gelijk gebleven over de
periode van 2015 t/m 2019.
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4 Context elektriciteit bij kleinverbruikers
In Nederland zijn ca. 7,9 miljoen huishoudelijke afnemers van elektriciteit (bron CBS
2019). Bij de huishoudelijke afnemers staan diverse elektriciteitsverbruikende
apparaten. Het aantal verschilt per consument.
Door BesteProduct.nl is in 2014 een overzicht gemaakt van de penetratiegraad van
enkele ‘grote’ elektrische apparaten bij kleinverbruikers huishoudelijke afnemers. Zo
is de penetratiegraad van de magnetron, vaatwasser en wasdroger respectievelijk
circa 88% , 61% en 63%. (zie figuur 8)

Figuur 8:

Overzicht penetratiegraad van enkele huishoudelijke elektrische
Apparaten in 2014.
Bron: informatie fabrikanten bewerkt door BesteProduct.nl

Indien men het totaal aantal geregistreerde incidenten over 2019, totaal 284 stuks ,
deelt door totaal aantal huishoudelijke afnemers, wordt het percentage
elektriciteitsongevallen berekend op 0,004% per huishoudelijke afnemer.
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5 Andere informatiebronnen
In dit hoofdstuk zijn de resultaten vermeld van de gegevens die uit andere
informatiebronnen is verkregen dan de mediaberichten.
5.1 Ontwikkelingen vanuit normcommissies
In 2019 zijn er geen nieuwe acties geformuleerd.
5.2 Cijfers verkregen uit databases Instituut Fysieke Veiligheid.
Kiwa Technology heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) geraadpleegd om meer
achtergrond gegevens te krijgen van uitgevoerde onderzoeken naar fatale
woningbranden. Dit, met name om inzicht te krijgen in die gegevens waarbij
elektriciteit als oorzaak wordt genoemd.
Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van
brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een
woonfunctie of in een ander ‘woon gerelateerd’ object en die niet door opzet is
veroorzaakt.
Een algemeen overzicht van de bevindingen van het IFV is opgenomen in Bijlage IV.
De cijfers van 2019 zijn op het moment van de opmaak van deze rapportage nog niet
bekend. Uit de rapportages van 2014 t/m 2018 blijkt dat een van de belangrijkste
oorzaken van fatale branden roken is in woon-of slaapkamer (gem. 28%). Hierbij
ontstonden de branden in (gestoffeerd) meubilair en bedden/matrassen (gem. 31%).
Van de overige belangrijke brandoorzaken (zoals kortsluiting, koken, explosie,
kaarsen) verschilt het aandeel per jaar. Elk jaar is van een groot deel van de fatale
woningbranden de oorzaak niet bekend (gem. 18%).
Uit brandweerstatistieken 2014 t/m 2018 (zie tabel 1) blijkt dat één derde van de
binnenbranden (exclusief anders/onbekend), een defect aan apparatuur of het
verkeerde gebruik ervan de oorzaak van de brand was.

2014
2015
2016
2017
2018
Tabel 1:

Onvoorzich- Onvoorzich- Kortsluiting/ onvoorzich- onvoorzich- Onbekend
tigheid
tigheid met defect
tigheid bij
tigheid bij
anders
apparaat
apparaat
koken
roken
16%
3%
17%
23%
30%
10%
7%
11%
15%
15%
30%
22%
18%
3%
16%
9%
19%
34%
15%
7%
15%
15%
30%
19%
6%
7%
30%
13%
33%
10%
Brandoorzaken en voorwerp waarin brand ontstaat

Uit de jaaroverzichten fatale woningbranden van 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018
blijkt dat respectievelijk 40%, 26%, 15%, 22% en 23% van de binnenbranden, een
defect aan apparatuur of het verkeerde gebruik ervan de oorzaak van de brand was
(zie tabel 2).
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kachel

2014
2015
2016
2017
2018

meubilair Kleding/ Pan/
Elektrisch Bed/
textiel frituurpan apparaat matras

3%
4%
3%
0%
0%

Tabel 2:

3%
4%
3%
0%
3%

7%
7%
16%
15%
27%

17%
11%
3%
11%
0%

20%
11%
9%
11%
23%

7%
15%
9%
7%
20%

Stoel/
bank
13%
19%
25%
19%
10%

anders onbekend

17%
4%
6%
25%
3%

13%
26%
25%
11%
13%

Voorwerp waarin brand is ontstaan

Voor een defect aan apparatuur worden voor deze vijf jaren uit tabel 2 de volgende
elektrische apparaten genoemd: tafelcontactdoos, televisie, oplaadbare tondeuse,
kookplaatje, een stekkerverdeeldoos, een videorecorder of versterker, een
wekkerradio, een centraaldoos/installatie, koelkast, een koffiezetapparaat,
papierversnipperaar, vrieskast, koel-/vriescombinatie, wandradio, wasmachine,
fornuis, broodrooster, lamp, airfryer en een computer. In de categorie ‘anders’ vallen
vuurwerk, een afvalbak en een kaars.
Rookmelders
De verplichting om rookmelders in woningen aan te brengen bestaat sinds 2003 voor
nieuwbouwwoningen en wanneer er sprake is van een functiewijziging naar een
woonfunctie. Vanaf 2010 is het verplicht om rookmelders in nieuwbouwwoning vast
aan het 230V net te plaatsen. Vanaf 2013 is het verplicht rookmelders te hebben in
huurwoningen. In de jaren ervoor werden rookmelders sterk aanbevolen door
verzekeraars.
Hoewel een aanzienlijk aantal huishoudens rookmelders in huis heeft (circa 70%
tenminste één rookmelder), is het percentage huishoudens met werkende
rookmelders erg laag en wel circa 45%. Het percentage huishoudens waar sprake is
van rookmelders die werken en op de juiste plek hangen, is nog lager en wel circa
35% (Bron: rapport ‘Effectiviteit van rookmelders in woningen’ van IFV sep 2015). In
hoeverre de preventieve werking van een rookmelder effectief is, is niet uit diverse
databases (CBS statistiek, gegevens IFV, gegevens Kiwa Technology) te halen.
Zonnepanelen
De laatste jaren is er een sterke toename te zien van het aantal branden veroorzaakt
door zonnepanelen. In 2018 zijn al 21 branden geteld, waarvan 12 bij huizen, 4 bij
schuren, 3 bij bedrijfspanden en 2 bij zonnepanelenparken. Het werkelijk aantal
branden met zonnepanelen ligt waarschijnlijk nog stukken hoger dan de 21 in 2018.
Deze cijfers worden namelijk niet goed bijgehouden volgens Brandweer Nederland.
De precieze oorzaak van de branden is in veel gevallen nog niet bekend. De meeste
onderzoeken lopen nog. In diverse gevallen is het installatiewerk de oorzaak geweest
van de branden geweest volgens het IFV. Er is niet een merk of type zonnepaneel
aan te wijzen als brandgevaarlijk. Wel opvalt is dat het zgn. in-daksysteem de laatste
tijd relatief vaker in brand vloog dan panelen die boven op de dakpannen zijn
gemonteerd. In 2018 zijn meer dan 11 miljoen zonnepanelen in gebruik. En de groei
gaat door.

5.3 Cijfers Verbond van verzekeraars
Gegevens over schade aan o.a. woongebouwen zijn te vinden in de statistieken, die
via de website van het Verbond van Verzekeraars te raadplegen zijn. Veel gegevens
komen uit verkochte polissen en het uitgekeerde bedrag per jaar per soort schade.
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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 2018 waren er 80.582 brandclaims. Vergeleken met de 90.607 in 2017 is het
aantal gedaald.
Ook in 2019 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.
Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp biedt aan gedupeerden van
een grote brand, kwam in 2018 100 keer in actie naar aanleiding van een
woningbrand ontstaan door een accu of batterij. In 2017 was dat 72 keer het geval.
Ook Brandweer Nederland ziet steeds meer branden ontstaan door zogeheten
lithium-ion batterijen. In dit type batterij zit in verhouding veel meer energie dan in een
standaard penlite batterij. Ze zitten in elektrische fietsen, speelgoed, smartphones en
tablets. Het platform Risicodeskundigheid gaat onderzoeken wat de belangrijkste
risico’s rondom lithiumopslag zijn en doet daarover aanbevelingen aan het verbond
en zijn leden.

5.4 Vergelijking van gegevens
Vergelijking van de gegevens uit de verschillende informatiebronnen is niet goed
mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving
hiervan verschillend is en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is
vastgelegd.
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6 Conclusies
In dit hoofdstuk zijn de conclusies vermeld van de door Kiwa Technology
geregistreerde elektriciteitsongevallen, veroorzaakt achter de meter en is een korte
samenvatting van de opgetekende aantallen ongevallen vermeld.
De meterkast en de wasdroger zijn de belangrijkste apparaten, die een
elektriciteitsongeval veroorzaken.
Kiwa Technology heeft op basis van de geregistreerde elektriciteitsongevallen met
huishoudelijke apparatuur (exclusief elektrische installatie en meterkast) een top 8
van meest veroorzakende apparaten van elektriciteitsongevallen samengesteld.
Gerangschikt van hoog aantal naar laag aantal elektriciteitsongevallen zijn dit de
volgende apparaten: wasdroger, magnetron, zonnepanelen, adapter, elektrische
deken, koelkast, vaatwasser en computer. Voor 2019 bleken deze apparaten samen
goed voor gemiddeld 47% van het totaal van geregistreerde incidenten.
Vergelijking van de gegevens uit de verschillende informatiebronnen is niet goed
mogelijk, omdat de betrouwbaarheid van de vermelde informatie en de omschrijving
verschillen en omdat de wijze van registreren niet altijd eenduidig is vastgelegd.
In 2019 heeft Kiwa Technology in totaal 284 elektriciteitsongevallen geregistreerd,
met de volgende verdeling:
• Bij 37% van de meldingen wordt het elektriciteitsongeval toegeschreven aan
de installatie, bij 53% aan de elektrische apparatuur en bij 10 % van de
meldingen is dit onbekend.
• Bij de ongevallen veroorzaakt door elektrische apparatuur is bij 28% van de
meldingen de meterkast genoemd en bij 26% van de meldingen de
wasdroger genoemd als oorzaak.
• Bij ongeveer 64% van de gemelde incidenten is de oorzaak niet opgetekend
en derhalve onbekend. Als oorzaak is bij 35% van de gevallen kortsluiting of
vermoedelijke kortsluiting als oorzaak genoemd.
In 2019 waren als gevolg van elektriciteitsongevallen 1 dode te betreuren en 88
gewonden.
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7 Aanbevelingen
De registraties in dit rapport zijn vooral gebaseerd op mediaberichten. Kiwa geeft de
sector in overweging om meterkastbranden technisch te onderzoeken. Dit om de
technische oorzaak / oorzaken goed in kaart te kunnen brengen. Op basis van de
verkregen resultaten kunnen dan betere conclusies worden getrokken en kan er
gericht informatie worden verstrekt aan de betrokken partijen.
Uit de verkregen informatie uit andere bronnen dan mediaberichten komt naar voren,
dat het menselijk handelen een van de voornaamste oorzaken van brand is.
Om een toename van het aantal elektriciteitsongevallen te voorkomen en hierin juist
een afname te bewerkstelligen wordt aanbevolen om gerichte voorlichting te geven
aan de consument over:
-

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

In 2011 is de website www.energieveilig.nl van de Nederlandse netbeheerders
beschikbaar gekomen. Via deze website kunnen consumenten veel nuttige informatie
en tips krijgen over de veilige werking van installaties in hun huis.
ABB is op 1 maart 2016 van start gegaan met de bewustwordingscampagne ‘Doe de
meterkastcheck’. Ook hebben zij onderzoek laten doen door Bouwkennis onder
consumenten en daarvan zijn twee whitepapers geschreven. Voor meer informatie
zie http://new.abb.com/low-voltage/nl/nieuws/meterkastcheck-nl.
Een belangrijk advies om brand in je woning te voorkomen is om brandbare
materialen uit de buurt van de kookbron te houden en passende deksels bij de hand
te houden om in geval van vlam in de pan de brand snel te kunnen doven. Ook is het
raadzaam om stekkerdozen niet zomaar onderling met elkaar te verbinden. In dit
digitale tijdperk van smartphones en tablets adviseren brandweer en verzekeraars
daarnaast om geen batterijen of lithium-accu’s op te laden als je niet thuis bent of als
ligt te slapen. Ook belangrijk: voorkom ‘overladen’. Als de telefoon, tablet of
apparatuur is opgeladen, is het verstandig meteen de stekker uit het stopcontact te
halen. En gebruik alleen de originele oplader.
Voorlichting vindt ook plaats via de diverse brandweersites en via het Verbond van
Verzekeraars. Eveneens geven fabrikanten van huishoudelijke apparatuur in hun
gebruiksaanwijzing tips voor onderhoud en waarschuwingen voor mogelijke gevaren.
Voorlichting naar consumenten blijft een belangrijk aandachtspunt en verdient
continuïteit.
Om het aantal branden met zonnepanelen verder te beperken is er een
informatiecampagne gestart door Holland Solar en Techniek Nederland over het
correct aansluiten van connectoren. De campagne richt zich op alle betrokkenen in
de sector rondom verkoop, installatie en het beheer van zonnepanelen.
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I Scope en begripsbepaling
Algemeen
In deze bijlage wordt de scope van de rapportage vermeld, alsmede een toelichting
op de in dit rapport gebruikte termen voor het indelen van de soort
elektriciteitsongevallen.
1. Scope
De rapportage is gericht op elektriciteitsongevallen achter de KWh-meter bij
huishoudens. In het Bouwbesluit is bepaald dat elektrische installaties van woningen
en andere gebouwen moeten voldoen aan de norm NEN- 1010 of gelijkwaardig.
NEN 1010 geeft de minimale voorschriften waaraan een elektrische installatie moet
voldoen om de veiligheid te kunnen waarborgen.
Wanneer er in de media wordt gesproken over een incident in de
elektriciteitsruimte/meterkast is het vaak onduidelijk of dit een incident betreft vóór of
na de kWh-meter. Deze meldingen zijn ook in dit rapport opgenomen. Omdat het voor
netbeheerders relevant kan zijn, zijn ook de bekende niet huishoudelijke
meterkastongevallen gerapporteerd.
In deze rapportage zijn eveneens de meldingen over incidenten met huishoudelijke
apparaten opgenomen, die in andere objecten dan woningen staan.
2. Termen
Elektriciteitsongeval
Een elektriciteitsongeval wordt als volgt omschreven (in analogie met de definitie van
aardgasongeval ):
“Een onvoorziene en ongewilde gebeurtenis, voortvloeiende uit een onveilige situatie
of een onveilige handeling mede veroorzaakt door de aanwezigheid of het gebruik
van elektriciteit, ten gevolge waarvan letsel en/of schade is ontstaan”.
Deze definitie houdt in dat gevallen van waar bekend is dat opzet in het spel is, deze
niet als elektriciteitsongeval worden aangemerkt. Opzet hierbij is bijvoorbeeld ook
schade door diefstal van elektriciteit in het kader van hennepteelt. Bij de start van dit
project (2012) bleek het aantal geregistreerde incidenten waarbij opzet in het spel
was ruim twee maal zo hoog te liggen als de “echte ongevallen”. Ook in 2018 zijn er
vele wietplantages aangetroffen en ontmanteld. In een aantal gevallen zijn deze
ontdekt doordat er ongevallen hebben plaatsgevonden.
Aard van de ongevallen
De elektriciteitsongevallen worden gerubriceerd in de te onderscheiden typen
ongevallen, zoals die in de diverse informatiebronnen worden gemeld. In de media
wordt oorzaak en gevolg verschillend gehanteerd. Dit betekent dat deze termen niet
te onderscheiden zijn.
Brand
Brand kan ontstaan doordat de toegepaste beveiliging tegen overstroom niet is
afgestemd op de toegepaste leidingmaterialen. De doorsnede van de aders is te klein
voor de gebruikte overstroombeveiliging. Bij overbelasting ontstaat
warmteontwikkeling, de leidingisolatie smelt, leidingen verbranden en hiermee
ontstaat het risico op brand. Daarnaast kan de overgangsweerstand in verbindingen
warmteontwikkeling geven, waardoor het risico ontstaat op brand. Deze
overgangsweerstand kan ontstaan doordat:
• schroefverbindingen niet stevig genoeg of helemaal niet zijn aangedraaid;
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•
•

veerklemmende verbindingen hun veerkracht verliezen door veroudering of
kruip;
er bij flexibele leidingen geen adereindhulzen worden gebruikt maar vertinde
uiteinden. Tin heeft een heel lage kruipspanning waardoor
schroefverbindingen op den duur los gaan zitten.

Elektrocutie
Onder spanning staande delen zijn niet deugdelijk afgeschermd of geïsoleerd.
Installatiedelen zijn niet deugdelijk geaard. Hierdoor kunnen de metalen delen van de
installatie en hun omgeving bij een isolatiefout onder spanning komen te staan,
waardoor er bij aanraking gevaar is voor elektrocutie.
Overbelasting
De woonhuisinstallatie is normaal beveiligd tegen overbelasting. Bij het toepassen
van te kleine leidingdiameters ontstaat er overbelasting. Men moet hier denken aan
(opgerolde) verlengsnoeren, waarbij er dan geen afschakeling plaatsvindt. De
leidingen worden te warm, smelten en er kan brand en of kortsluiting ontstaan.
Oververhitting
Oververhitting kan veroorzaakt worden door overbelasting en/of kortsluiting. Deze
term wordt in de media ook gebruikt bij het te heet worden van wasgoed en voedsel.
Soms wordt vermoedelijke oververhitting gemeld. Dit geeft dan een extra onzekerheid
over de werkelijke toedracht.
Kortsluiting
Bij een kortsluiting tussen fase en nul of tussen fase en aarde lopen er grote stromen
door de installatie. Indien een smeltveiligheid niet is afgestemd op de bedrading en
de installatie dan wordt er veel warmte ontwikkeld. Hierdoor kan brand ontstaan.
Vermoedelijk kortsluiting
De term “vermoedelijk kortsluiting” wordt regelmatig gebruikt als men (nog) geen
oorzaak heeft kunnen vaststellen van het ontstaan van een brand. Of deze
berichtgeving dan gebaseerd is op de kwaliteit van de aangetroffen elektrische
installatie c.q. apparatuur is niet duidelijk. Mogelijk leidt men dit dan af uit de plek
waar de brand mogelijk is ontstaan (meterkast) of omdat dit als een zeer
waarschijnlijke oorzaak wordt verwacht.
Onbekend
In de berichtgeving wordt niet altijd een specifieke oorzaak genoemd. Er wordt soms
wel gesproken over elektriciteit zonder een nadere toelichting. Deze gegevens
worden in dit rapport geregistreerd als “onbekend”.
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II Werkwijze
1. Wijze van melden en registreren
Het melden van elektriciteitsongevallen is niet verplicht: noch wettelijk noch
anderszins. Kiwa Technology heeft informatie verzameld via de volgende bronnen:
• Krant en andere publicaties. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een
knipseldienst.
• Internet. Vooral brandweersites en lokale nieuwsbladen zijn hiervoor
informatie bronnen.
• Gebruik van het contactennetwerk van Kiwa.
Op basis van bovenstaande bronnen is het aannemelijk dat vrijwel de meeste
ernstige ongevallen in deze rapportage (registratie) zijn opgenomen.
Ongevallen die op geen enkele manier worden bericht zijn niet in deze rapportage
opgenomen. Dit aantal is niet in te schatten. Veelal zullen dit lichte ongevallen en
bijna incidenten zijn.
De werkwijze die Kiwa in 2018 heeft toegepast voor het registreren en verwerken van
elektriciteitsongevallen is identiek aan die welke is toegepast in de rapportagejaren
2012 t/m 2017.
De meterkast is de plek waar de verantwoordelijkheid van de netbeheerder overgaat
naar de bewoner/huiseigenaar. De netbeheerder is niet verantwoordelijk voor
elektriciteitsongevallen veroorzaakt door (consumenten) apparatuur en/of de
elektrische binnen installatie .
2. Onzekerheid over de oorzaken
In dit rapport wordt bij alle gemelde ongevallen de oorzaak vermeld, zoals die in de
media wordt genoemd. Soms zijn dit uitspraken van medewerkers van de brandweer
en/ of politie. In geen enkel geval heeft Kiwa opdracht gekregen om onderzoek te
doen naar de oorzaak van een elektriciteitsongeval. Om hierover een beeld te krijgen
zijn rapportages van het Instituut Fysieke Veiligheid van Brandweer Nederland
geraadpleegd. Bij dit instituut verricht men onderzoek naar de oorzaak van
ongevallen waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen.
In de mediaberichten worden nauwelijks incidenten vermeld met de beschrijving
“klussen in huis”. Deze meldingen worden beschreven als een incident naar
aanleiding van de installatie of onder de categorie “onbekend”.
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3. Soort defect
Van alle geregistreerde meldingen heeft Kiwa, voor zover mogelijk, de initiële oorzaak
van het incident bepaald.
De volgende rubricering is hierbij gehanteerd:
-

Onbekend;
Kortsluiting;
Vermoedelijk kortsluiting;
Overbelasting;
Vermoedelijke overbelasting;
Blikseminslag;
Vermoedelijk blikseminslag.

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

(Diversen)

-

Woonhuis
Zorginstelling
Appartement
Flatwoning
Bedrijf
Restaurant
Schuur bij woonhuis
School

Asielcentrum
Garage
Hotel
Bijgebouw
Hostel
Chalet
Jongerencomplex
Seniorencomplex

-

Sportgebouw

Stacaravan
Strandpaviljoen
Studentenflat
Tijdelijk woongebouw
Tuin bij woonhuis
Woonboerderij
Woonwagen
Winkel
Vakantiehuis
Café

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

(Diversen)

-

Meterkast
Wasdroger
Magnetron
Onbekend
Zonnepanelen
Verlichting
Bedrading
vaatwasser
Koelkast

accu
Wasmachine
Diepvries
Elektrisch apparaat
oven
elektrisch speelgoed
elektrisch bed
elektrische kachel
elektrische kookplaat

-

Elektrische deken

fohn

-

Televisie
Computer
elektrische fiets
Oplader
hoverboard
stekkerdoos

Jacuzzi
koffiezetapparaat
krultang
mechanische ventilatie
mobiele airco
schakelaar
speelgoed
electronica
elektrische pan

(Cursief afgedrukte apparaten objecten komen zeer zelden voor en zijn in dit
rapport samengevoegd als diversen)
Wanneer er wordt bericht over de meterkast is het onzeker of dit vóór of na de meter
betreft.

6. Letsel
Naast materiele schade is in een aantal gevallen ook persoonlijk letsel ontstaan. De
volgende omschrijvingen worden in de berichtgevingen gehanteerd:
-

Geen
Rookvergiftiging Ziekenhuis
Ziekenhuisopname
Rookvergiftiging
Gewonden
Doden
Brandwondenziekenhuis

NB Deze categorie-indeling is gebaseerd op de omschrijvingen die in de media
worden gemeld.
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7. Onderverdeling naar gevolg
Ongevallen kunnen leiden tot slachtoffers: licht of zwaargewond, of dodelijke
slachtoffers. Daarnaast kunnen de ongevallen leiden tot schade aan (delen van)
woonhuizen al dan niet veroorzaakt door brand.
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III Overzicht registraties 2019
Legenda aantallen (n) letsel:
n R = Rookvergiftiging
n Z = Ziekenhuisopname
n RZ = Rookvergiftiging + Ziekenhuisopname
n G = Gewonden
n D = Dodelijk letsel
n B = Brandwondenziekenhuis

Datum Plaats

Soort

Apparaat

Schade Gebruik

Letsel

Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

01/01/2 Maasluis
019

kortsluiting

onbekend

rook

zorginstelling

0G

Zestien kamers op de derde verdieping van verzorgingstehuis de DrieMaasHave aan de Stadsmolen in Maassluis zijn
dinsdag aan het begin van de middag ontruimd. De brandweer heeft dit gedaan uit voorzorg omdat er een kleine brand zou
zijn ontstaan na een kortsluiting.De bewoners van de derde etage zijn elders in het gebouw ondergebracht. Het gaat om
ongeveer dertig personen. De brandweer heeft uiteindelijk niet hoeven blussen, wel is de boel geventileerd. Niemand is bij
het incident gewond geraakt. Vanwege de rookontwikkeling zijn er wel een aantal mensen nagekeken in de ambulance.

01/01/2 Stadskanaa Onbekend
019
l

magnetron

brand

zorginstelling

0G

In een magnetron in een appartement van het zorgcentrum aan de Maarsdreef is dinsdagavond brand uitgebroken. Uit
voorzorg werd de hele vleugel tijdelijk ontruimd.

03/01/2 Zevenaar
019

kortsluiting

verlichting

rook

school

0G

TL Lamp geeft kortsluiting en zorgt voor rookontwikkeling in school. De brand was vrij snel meester. De vleugel is
geventileerd en de bewoners kunnen weer terug naar hun appartementen.

03/01/2 Budel
019

kortsluiting

bedrading

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Wethouder Van Hunselstraat in Budel is donderdagmiddag een flinke brand uitgebroken. De kern van
het probleem is de meterkast. Inmiddels is de brand onder controle. Het Eindhovens Dagblad (ED) meldt dat een deel van
het huis is verwoest. Hoe de brand in de meterkast heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Er is niemand gewond
geraakt.

04/01/2 Wageninge
019
n

vermoedelijk
kortsluiting

koelkast

brand

appartement

1G

De brandweer kreeg rond 13.30 uur een melding van een woningbrand op de Diedenweg. Hier bleek op de eerste
verdieping van een appartementencomplex een keukenbrand te zijn. Er was ten tijde van de brand niemand thuis en
niemand van de inwonenden is gewond geraakt. Wel is er een brandweerman van de trap gevallen. Hij raakte hierbij
gewond aan zijn been. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend, mogelijk was er kortsluiting bij de koelkast. Door het
openen van het appartement was er flinke rookontwikkeling in het trappenhuis. Het is niet bekend of deze rook in verband
staat met de val van de brandweerman. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

05/01/2 Velp
019

Onbekend

magnetron

brand

flatwoning

3R

VELP – Zaterdag eind van de ochtend is de brandweer gealarmeerd voor een keuken die in brand zou staan in een flat aan
de Aalscholversingel in Velp. De brand werd rond 11.50 uur gemeld. Ter plaatse bleek een magnetron in een appartement
op de vierde etage van de flat had door ons onbekende oorzaak vlam had gevat. De bewoners van het appartement hebben
zelf het vuur weten te blussen. De brandweer heeft nacontrole uitgevoerd. Bij de brand kwam korte tijd veel rook vrij. Drie
personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel voor rookinhalatie.
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Datum Plaats

Soort

Apparaat

Schade Gebruik

Letsel

Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

05/01/2 Boxmeer
019

Onbekend

magnetron

brand

zorginstelling

0G

De brandweer is bij zorgcentrum Symfonie aan de Weijerstaete in Boxmeer opgeroepen voor een brand. Een bewoner van
het appartement wilde een krenten oliebol in de magnetron opwarmen. Dit ging echter mis. Dat zorgde voor een flinke
rookontwikkeling. De brandweer heeft de ruimte geventileerd en de magnetron buiten neergezet. Een opgeroepen
ambulance heeft de bewoner gecontroleerd maar die hoefde niet mee voor verdere controle.

06/01/2 Heemskerk
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

In de badkamer van een woning aan de Schumannstraat in Heemskerk is zondagmiddag brand uitgebroken. Kort na half
twee werd de brand ontdekt waarop de hulpdiensten zijn gewaarschuwd. De brandweer had het vuur snel onder controle.
Wel moest het nodige sloopwerk verricht worden om het vuur helemaal te kunnen blussen. De woning is geventileerd.
Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een wasdroger. De badkamer heeft forse schade opgelopen door de brand.
Niemand raakte gewond.

07/01/2 Aalsmeer
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Oosteinderweg in Aalsmeer brak rond half twee 's nachts brand uit in de meterkast. Meerdere
brandweerwagen werden gealarmeerd om de brand te blussen en een kat te redden.De brandweer had het vuur snel onder
controle, maar kon niet voorkomen dat de meterkast volledig uitbrandde. Door de brand zitten de woning en een aantal
naastgelegen woningen voorlopig zonder stroom.

07/01/2 Utrecht
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

hostel

0G

Omstreeks 00:45 uur is er brand uitgebroken bij Hostel Lister Hogelanden aan de Hogelanden West Zijde in Utrecht.
Kortsluiting was vermoedelijk de oorzaak. De brandweer schaalde snel op naar de kwalificatie ‘middelbrand’. Het pand
hoefde dankzij het snelle blussen niet te worden ontruimd. Er raakte niemand gewond.

08/01/2 Gouda
019

vermoedelijk
kortsluiting

meterkast

brand

woonhuis

1RZ

In de nacht van maandag op dinsdag is korte tijd brand uitgebroken in een woning aan de Prins Hendrikstraat. De uitslaande
brand brak even voor 04u00 uit in de hal van de woning. De drie bewoners van het huis konden zichzelf in veiligheid
brengen. Een bewoner moest naar het ziekenhuis, omdat er rook was ingeademd. De brandweer had het vuur snel onder
controle. Er is in de woning vooral veel rookschade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Maar het gaat waarschijnlijk
om een kortsluiting in de meterkast

08/01/2 Ommen
019

kortsluiting

meterkast

brand

appartement

0G

De brandweer is dinsdagmiddag in actie gekomen voor een brand in een appartementengebouw aan de Bouwstraat. Rond
twintig over drie kwam de eerst melding. De brand zou hebben gewoed in een meterkast op de eerste verdieping van het
gebouw. Door het springen van een watermeter zou in deze meterkast kortsluiting zijn ontstaan. De brandweer ging via een
deur aan de Karnemelkstraat het gebouw in het had de situatie snel onder controle. De brandweer heeft hierna uit eindelijk
de hoofdkraan van het gebouw moeten afsluiten om verdere overlast van de lekkende waterleiding te voorkomen. Het is nog
niet bekend wat de verdere omvang van de schade in het pand is. Er raakte niemand gewond.

09/01/2 Hoogeveen
019

vermoedelijk
kortsluiting

verlichting

brand

garage

0G

Woensdagavond is aan De Tippe in Fluitenberg korstsluiting ontstaan, vermoedelijk in een TL lamp boven een werkbank,
waardoor brand ontstond in een aangebouwde garage. De brand werd tijdig ontdekt en was snel onder controle en de
schade bleef daardoor beperkt

09/01/2 Eindhoven
019

Onbekend

Elektrische
deken

brand

woonhuis

0G

EINDHOVEN - Een bewoonster van het Eindhovense stadsdeel Stratum bedenkt zich voortaan wel twee keer als ze haar
elektrische deken alvast aanzet. In de nacht van dinsdag op woensdag vloog haar matras namelijk niet één, maar twee keer
in brand door het apparaat.

10/01/2 Nijmegen
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de St. Annastraat in Nijmegen is donderdag brand uitgebroken. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door
kortsluiting. Brandweerlieden hebben het vuur vlot geblust. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak van de brand, die in de
badkamer was ontstaan. De brandweer kwam met een blusvoertuig en een hoogwerker ter plaatse.

11/01/2 Zandpol
019

vermoedelijk
kortsluiting

zonnepanel
en

brand

woonhuis

0G

In Zandpol is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een woning. De oorzaak is mogelijk kortsluiting in de zonnepanelen. De
bewoners waren niet thuis. Buurtbewoners maakten rond 15.15 uur melding van een brand in een twee-onder-eenkapwoning aan de Muldersstraat. De brandweer rukte met drie grote wagens uit.De brand is inmiddels geblust. Het huis
staat nog overeind, maar er is veel water- en rookschade. De andere woning heeft alleen wat lichte rookschade.
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13/01/2 Holten
019

Onbekend

verlichting

brand

schuur bij
woonhuis

0G

De brandweer is zaterdagavond 12 januari 2019 om 22:35 uur gealarmeerd voor een brand aan de houtweg. Ter plaatse
bleek er brand te zijn uitgebroken onder een overkapping waar kliko’s stonden. De bewoners waren thuis en de stroom viel
uit. Mogelijk is de brand veroorzaakt door een lamp die boven de kliko’s hing. De houten schuur heeft flinke brand schade
opgelopen. De bewoners hebben zelf geprobeerd de brand te blussen met een tuinslang. Er kwam veel rook vrij bij de
brand. Er zijn geen gewonde gevallen.

14/01/2 Haaksberge Onbekend
019
n

wasmachin
e

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Goorsestraat in Haaksbergen is maandagmiddag een brand uitgebroken. De brandweer heeft
opgeschaald naar middelbrand, de bewoners zijn in veiligheid gebracht en staan inmiddels buiten de woning. De
vermoedelijke oorzaak van het vuur is volgens de brandweer een wasmachine die in brand is gevlogen. Iets na 14.40 uur is
het sein brandmeester gegeven. De woning heeft rook- en waterschade opgelopen.

16/01/2 Nieuw- en
019
Sint
Joosland

vermoedelijk
kortsluiting

meterkast

brand

woonhuis

0G

De bandweer is vanavond met spoed uitgerukt na een kortsluiting in een meterkast van een woning in Nieuw- en Sint
Joosland. Het voorval vond rond 20.15 uur plaats in een woning aan de Hoge Stelle. In een woning was, vermoedelijk
tijdens werkzaamheden, kortsluiting ontstaan in de meterkast. Omdat er ook bij de naastgelegen woning rook uit de
meterkast zou komen is de brandweer opgeroepen. Deze heeft de situatie bekeken, maar hoefde verder niet in actie te
komen.

16/01/2 Alkmaar
019

vermoedelijk
kortsluiting

wasdroger

brand

woonboerderij 0G

De brand is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio vermoedelijk rond 01.00 uur ontstaan door kortsluiting in een
droger achterin de boerderij. Door de dikke zwarte rook werd er al snel een NL-alert verstuurd. Mensen krijgen dan een
bericht op hun telefoon als er sprake is van een noodsituatie. Bij de brand raakte niemand gewond, maar van de boerderij is
niet veel meer over.

16/01/2 Borger
019

kortsluiting

schakelaar

brand

woonhuis

0G

Aan de Kampakkers in Borger brak aan het begin van de woensdagmiddag brand uit in een woning. De bewoonster die
thuis was ontdekte de brand in de elektriciteit schakelaar en belde hierop de brandweer. De schakelaar had kortsluiting
veroorzaakt door onbekende redenen. De brand veroorzaakte wat rookoverlast in de woning en richtte wat schade aan in de
buurt van de schakelaar. Enkele plafondplaten moesten verwijderd worden. Er vielen geen gewonden.

18/01/2 Eindhoven
019

kortsluiting

meterkast

brand

zorginstelling

0G

Dertig bewoners van een woonzorgcomplex in de Johannes Buijslaan in Eindhoven stonden donderdagnacht letterlijk in de
kou. Het complex voor mensen met een verstandelijke beperking werd ontruimd na een brand in een meterkast. Een
bewoner werd volgens de ooggetuige de spanning iets te veel. Die is in een ambulance behandeld.De brand ontstond door
kortsluiting. Dit veroorzaakte veel rook. Toen de brand onder controle was en het complex geventileerd was, konden de
bewoners het gebouw weer in.

19/01/2 Oud019
Beijerland

kortsluiting

bedrading

brand

woonhuis

0G

De brandweer moest woensdag 16 januari uitrukken naar een melding in Oud-Beijerland. Er was brand ontstaan boven het
plafond in de keuken van een woning aan de Oost-Voorstraat. De reden was dat er kortsluiting was ontstaan. De brand was
snel onder controle en de woning werd gelucht. Er vielen geen gewonden.

19/01/2 Leiden
019

vermoedelijk
kortsluiting

Elektrisch
bed

brand

zorginstelling

1D

Kortsluiting in een elektrisch bed is mogelijk de oorzaak van de brand die vrijdagavond uitbrak in een verzorgingshuis in
Leiden, waarbij een 92-jarige vrouw om het leven kwam. Dit laat haar zoon weten in een reactie aan onze mediapartner
Omroep West.Directeur B.R. van het zorgcentrum Roomburgh kan de oorzaak niet bevestigen en zegt dat er nog onderzoek
wordt gedaan naar het ontstaan van de brand in de aanleunwoning van het slachtoffer. Volgens hem is de vrouw door
verstikking om het leven gekomen.Tijdens de brand werden 22 aangrenzende appartementen tijdelijk ontruimd.

23/01/2 Capelle ad
019
Ijssel

Onbekend

wasdroger

brand

flatwoning

2RZ

In een flatwoning aan het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel is woensdagochtend brand uitgebroken. Oorzaak van de
brand was een droger in de keuken, de vlammen sloegen korte tijd naar buiten. Twee personen hebben rook ingeademd en
zijn naar het IJsselland Ziekenhuis gebracht. De bewoners van het appartement waren zelf naar buiten gegaan en hadden
de brandweer opgevangen. Volgens de meldster had zich behoorlijk wat rook in het trappenhuis ontwikkeld. De brand
vormde geen gevaar voor de naastgelegen appartementen.
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25/01/2 Landgraaf
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Een kapsalon aan huis aan de Haaselt in Landgraaf heeft flinke schade opgelopen door een binnenbrand. Die was
donderdagmiddag ontstaan in de wasmachine of de wasdroger.De brand werd rond 16.20 uur ontdekt waarop het
alarmnummer van de brandweer werd gebeld. Die heeft de brandende apparaten geblust en uit de woning gehaald. Voor
zover bekend raakte bij de binnenbrand niemand gewond.

26/01/2 Muiden
019

Onbekend

meterkast

brand

winkel

0G

Zaterdagmiddag 26 januari is het winkelcentrum de Maxis aan de Pampusweg in Muiden enige tijd ontruimd geweest, nadat
er een brand in de meterkast uit was gebroken.Omstreeks 14:00 uur ging het automatisch brandalarm af in een blok van het
winkelcentrum, hierop werd de brandweer gealarmeerd met 1 tankautospuit voor een melding van een “Automatisch
brandalarm”. Enkele minuten later werd de oorzaak van het brandalarm duidelijk, in de meterkast van een winkel was brand
ontstaan en hierbij kwam de nodige rookontwikkeling vrij. Hulpdiensten schaalden op naar het sein “Middel Brand”. De
brand was snel onder controle door het eerste blusvoertuig. Wel bleek in de winkel een sprinkler installatie afgegaan te zijn,
en moest de brandweer een waterlekkage stoppen en het water wegpompen.Bij de brand raakte niemand gewond.

27/01/2 Rockanje
019

vermoedelijk
kortsluiting

meterkast

brand

woonhuis

3RZ+1
R

Buren hebben zondagavond net op tijd de bewoners van een woning aan de Nieuw Rockanjesedijk gewaarschuwd dat er
brand was ontstaan. De buren waren in een naastgelegen paardenstal aan het werk en zagen het licht flikkeren. Ze gingen
poolshoogte nemen en constateerden dat het er brand was ontstaan in de meterkast. Vijf bewoners waren op dat moment
nog in de woning en lagen vermoedelijk te slapen. De bewoners konden door de oplettendheid van de buren snel naar
buiten worden gebracht maar hadden toch nog wat rook geïnhaleerd. Drie van hen werden naar het ziekenhuis gebracht.
Ook een redder had rook binnen gekregen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. De woning is
onbewoonbaar.

29/01/2 Alblasserda Onbekend
019
m

meterkast

brand

woonhuis

0G

De brandweer is dinsdagavond 29 januari 2019 met spoed uitgerukt voor een woningbrand langs de Van Eesterensingel in
Alblasserdam. De brand ontstond rond 19.30 uur in de meterkast van de woning. De bewoners wisten de brand, na
instructie van de meldkamer, grotendeels zelf te blussen. Volgens de Damdorpers spoten vlammen uit de kast. Het huis
kwam vol rook te staan en ook in het huis van de buren kwam rook terecht. De brandweer heeft de nacontrole gedaan.
Niemand raakte gewond.

30/01/2 Doetinchem oververhitting
019

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Een oververhitte wasdroger is in brand gevlogen in een woning aan de Kruidenlaan in Doetinchem. Er raakte niemand
gewond. De droger stond op de bovenste verdieping van de woning. Nadat de brand ontdekt was, hebben de bewoners de
woning tijdig kunnen verlaten. Daardoor is iedereen er ongedeerd vanaf gekomen. De hele woning heeft door de
bluswerkzaamheden rook- en waterschade opgelopen, zo laat de brandweer weten. Naastgelegen woningen hebben ook
rookschade opgelopen, die worden geventileerd..

31/01/2 Heerhugow
019
aard

kortsluiting

wasdroger

brand

restaurant

0G

Bij Brasserie IJzer in winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard heeft donderdagochtend korte tijd brand gewoed.
Rond 10:00 uur brak de brand uit, de oorzaak was kortsluiting in de wasdroger. De brandweer was snel ter plaatse en had
de situatie snel onder controle. Op wat gesmolten handdoeken na heeft de brand vrijwel geen schade achtergelaten. De
betreffende droger is naar buiten gedragen en is een ventilator ingezet om de rook uit de zaak te krijgen.

02/02/2 Kropswolde kortsluiting
019

meterkast

brand

bedrijf

1R

Bij Paviljoen De Rietzoom in Kropswolde is vrijdagnacht brand uitgebroken. Een meterkast vatte vlam door kortsluiting. Een
medewerker van de horeca- en watersportzaak had het vuur bij aankomst van de brandweer al geblust. Hij kreeg daarbij wel
rook binnen en moest worden gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

02/02/2 Almere
019

Onbekend

computer

brand

woonhuis

1R

In een woning aan de Swingstraat in Danswijk is zaterdagmiddag brand onstaan. Dat gebeurde iets na 16:15 uur op de
zolder van een hoekwoning. De oorzaak bleek een computer die in brand was gevlogen. Een bewoner heeft een eerste
bluspoging gedaan waarna de toegesnelde brandweer zowel van binnen als van buiten de brand verder heeft geblust. Een
bewoner is enige tijd in de ambulance behandeld vanwege rookinhalatie maar keerde daarna op eigen verzoek weer
huiswaarts.

06/02/2 Den Haag
019

Onbekend

magnetron

brand

zorginstelling

0G

In Huize Eykenburg aan de Kruisbessenstraat heeft aan het begin van de middag een klein brandje gewoed. De brandweer
heeft de brand snel geblust. Het brandje zou zijn ontstaan in een magnetron en ging gepaard met veel rookontwikkeling.
Gelukkig raakte er niemand gewond.
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09/02/2 Amsterdam
019

kortsluiting

Televisie

brand

bedrijf

0G

In de Surprise Bar aan de Leidsekruisstraat in het centrum is aan het eind van de middag brand ontstaan. De brandweer
rukte iets voor 17.00 uur uit. De politie heeft een deel van de Leidsekruisstraat afgezet. De bar was tijdens de brand nog
niet open, er is dan ook niemand gewond geraakt. De brand is inmiddeld geblust. Volgens een woordvoerder van de
brandweer is de brand ontstaan door kortsluiting in een televisie.

10/02/2 Weert
019

kortsluiting

meterkast

rook

woonhuis

0G

In een woning aan de Ophovenstraat in Weert is zondagavond kortsluiting ontstaan in een meterkast. Omdat er ook rook
zichtbaar was, werd de brandweer ingeschakeld. De brandweerlieden hebben een controle uitgevoerd, maar hoefde niet tot
blussen over te gaan.

10/02/2 Zwolle
019

Onbekend

magnetron

rook

woonhuis

0G

Op zondag 10 februari rond 17:00 uur moest de brandweer uitrukken voor een woningbrand aan de Diezerenk in Zwolle. Ter
plaatse bleek een stuk kip in de magnetron te zijn aangebrand hetgeen voor flinke rookontwikkeling zorgde. De brandweer
was al snel ter plaatse en heeft de rokende magnetron naar buiten gebracht. De woning is daarna door de brandweer
geventileerd. Er is niemand gewond geraakt en de brand was snel onder controle.

12/02/2 Bovenkarsp vermoedelijk
019
el
kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

0G

De brand brak donderdag eind van de middag uit in de tussenwoning waar de jonge vrouw met haar twee kinderen woonde.
Het vuur is niet hevig geweest, maar heeft wel veel verwoest in het interieur. De brand brak uit in de woonkamer,
vermoedelijk door kortsluiting, terwijl ze boven was. Een buurvrouw, die de rook en de vlammen zag, heeft de bewoonster
direct gewaarschuwd, zodat ze op tijd met haar kinderen haar huis kon verlaten.

13/02/2 Apeldoorn
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Een woning aan de Lavendelstraat in Apeldoorn heeft woensdag in brand gestaan. De brandweer had het vuur snel onder
controle. De brand brak rond 15:10 uur uit, waarna de brandweer met spoed uitrukte. De brandweer kwam erachter dat een
wasdroger in brand stond, die ook veel rook veroorzaakte. De brandweer heeft de brand geblust en de woning geventileerd.
Even later is de uitgebrande wasdroger in de tuin neergezet.

14/02/2 Groningen
019

Onbekend

magnetron

brand

zorginstelling

2R

De hulpdiensten zijn donderdag aan het einde van de middag opgeroepen voor een brand in woonzorgcentrum
Ebbingepoortaan de Noorderbinnensingel in Groningen. Door de enorme rookontwikkeling werd er even gedacht aan een
grote brand, daarom schaalde de brandweer op naar het sein ‘middelbrand’. Maar het bleek gelukkig mee te vallen. Een
rokende magnetron bleek de boosdoener te zijn van de hele rookontwikkeling. De brandweer had het brandje snel onder
controle, van de magnetron is weinig meer van over. Ook de ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse. Twee mensen uit
het woonzorgcentrum zijn door de ambulancemedewerkers onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. Ze hoefden
gelukkig niet mee naar het ziekenhuis.

14/02/2 Lelystad
019

kortsluiting

stekkerdoos brand

bedrijf

0G

De brand die vorige week de volledige collectie van een bruidswinkel in Lelystad verwoestte, is ontstaan door kortsluiting in
een stekkerdoos. Dat is volgens de eigenaresse gebleken uit technisch onderzoek. Op de dag na Valentijnsdag brak rond
het middaguur brand uit in het vrijstaande gebouw aan de Zuiveringweg.

14/02/2 Hurwenen
019

Onbekend

elektrische
kachel

brand

woonhuis

0G

Een woning aan de Wielewaallaan in Hurwenen heeft donderdagochtend forse brand- en rookschade opgelopen.
Brandweer en politie werden even voor elf uur gealarmeerd. Bij aankomst waren de ramen al zwart van het roet, maar
gelukkig bleek al snel bleek dat er niemand thuis was. Volgens de politie is de brand mogelijk ontstaan door een elektrische
kachel.

16/02/2 Stadskanaa Onbekend
019
l

meterkast

brand

woonhuis

0G

De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Omloop in Stadskanaal. Volgens een
woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan in de meterkast. De bewoners van het huis waren niet thuis op het
moment dat de brand uitbrak. Momenteel wordt er nog geblust. Het vuur veroorzaakte een hevige rookontwikkeling.
Woningen in de buurt werden ontruimd. In de woning zelf was nog een papegaai aanwezig. De brandweer wist het dier in
veiligheid te brengen.

18/02/2 Schiedam
019

meterkast

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Tielman Oemstraat was brand uitgebroken. Bij aankomst zag de brandweer rook komen uit de
woning, op meerdere plekken. De naastgelegen woningen waren al door de hulpdiensten ontruimd; de bewoners werden in
politiebusjes opgevangen. Ambulancepersoneel controleerde enkele bewoners op rookinhalatie. De brand is ontstaan in de
meterkast. De woning heeft flinke schade opgelopen.
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23/02/2 Den Haag
019

kortsluiting

bedrading

brand

woonhuis

0G

De brandweer meldt dat er vanochtend een brand heeft gewoed in een woning aan de Houtzagerssingel als gevolg van
kortsluiting. Omdat het brandde tussen plafond en vloer heeft de brandweer sloopwerkzaamheden moeten verrichten om bij
de brandhaard te kunnen komen. De bewoners wisten zichtzelf in veiligheid te brengen en moesten tijdelijk hun woning
verlaten waarna zij buiten zijn opgevangen. Er raakte niemand gewond.

24/02/2 Giessenbur
019
g

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

De brandweer van Giessenburg is zaterdagavond 23 februari 2019 uitgerukt naar Schelluinen voor een woningbrand.
Omstreeks half acht brak de brand uit in de meterkast van een woning aan de Vlietstraat. De brandweer kwam met spoed
ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Netbeheerder Stedin werd ingeschakeld voor verdere afhandeling van het
incident. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.

24/02/2 Uden
019

kortsluiting

Fohn

brand

woonhuis

0G

- In een woning aan de Missielaan in Uden heeft zondagmiddag 24 februari korte tijd brand gewoed. Bij de brand kwam veel
rook vrij. Een föhn in de slaapkamer zou kortsluiting hebben gemaakt en de woning vol rook hebben gezet. De brand trok
veel bekijks van omwonenden. Vanwege de forse rookontwikkeling werden deze op grote afstand gehouden. Er deden zich
geen persoonlijke ongelukken voor.

24/02/2 Haarlem
019

Onbekend

magnetron

rook

woonhuis

0G

De brandweer is zondagavond gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bertha von Suttnerstraat. Rond 20:50 uur werden
de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een rokende magnetron. De brandweer heeft niet hoeven blussen.
Brandweermannen hebben de magnetron, met een broodje erin, naar buiten gebracht.

25/02/2 Schiedam
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

De brandweer is maandagochtend om 11:30 uur gealarmeerd voor een brand in een woning aan de Lange Haven in
Schiedam. Volgens Flashphoto was er brand ontstaan in de meterkast. De situatie was snel onder controle en de brandweer
wist erger te voorkomen. Door de brand was wel de stroom uitgevallen. Niemand raakte gewond.

26/02/2 Assendelft
019

Onbekend

meterkast

brand

school

0G

Openbare basisschool Ayundo in Assendelft werd dinsdagochtend ontruimd nadat leerkrachten een brandlucht roken.
Brandweer en politie rukten omstreeks twaalf uur uit naar de school aan de Blauwe Ring. Zo'n 200 leerlingen moesten het
gebouw verlaten. Er bleek brand te zijn ontstaan in de meterkast. Binnen een half uur was de situatie onder controle,
waarna de school weer werd vrijgegeven.

26/02/2 Woerden
019

Onbekend

accu

brand

woonhuis

0G

In een woning aan Maasoord in Woerden is gisteravond rond 22.00 uur een accu van een elektrische bakfiets ontploft. Het
apparaat lag aan de oplader op de vensterbank in de woonkamer. Bij de brand kwam veel rook vrij.Toen bewoner Nick
Tesser rond 21.45 uur thuiskwam, hoorde de 32-jarige Woerdenaar een harde knal en trok direct de stekker uit de oplader.
Vervolgens maakte hij zijn echtgenote Sonja en zijn vier kinderen (drie maanden, anderhalf, vijf en zes jaar) wakker, zodat
die zich tijdig in veiligheid konden brengen. Vrouw en kinderen lagen boven te slapen.

28/02/2 Kloosterhaa Onbekend
019
r

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Een in brand gevlogen wasdroger heeft vanmiddag voor een flinke commotie gezorgd in een woning in Kloosterhaar.
Niemand raakte gewond, maar de rookschade is groot. De droger stond op de benedenverdieping van het huis aan de
Groenedijk in het Hardenbergse dorp. De brandweer uit Vroomshoop was snel ter plekke om de boel te blussen, maar toen
was de schade al aangericht. Rook kwam aan alle kanten uit de woning zetten. De brandweer heeft de boel geventileerd.

01/03/2 Sittard
019

kortsluiting

wasdroger

brand

appartement

1R

In een appartementencomplex aan de Henri Weltersstraat in Sittard is vrijdagavond ontruimd na een brand. Het vuur was
kort voor 22:00 uur ontstaan in een wasdroger. De brand woedde op de begane grond van een appartementencomplex.
Toen de brandweer arriveerde, stond de hele woning al vol rook. Daarop werd het complex ontruimd. De bewoner van het
appartement waar de brand ontstond, heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel.

01/03/2 Barneveld
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

De Barneveldse brandweer rukte vrijdagmiddag rond 14.00 uur uit voor een brand in een woning aan de Valkseweg in
Barneveld. De brand zou vermoedelijk zijn ontstaan in de meterkast, aldus omstanders. De bewoners konden op tijd buiten
komen, niemand raakte gewond. De brandweer heeft de woning geventileerd, omdat er behoorlijk veel rook in de woning
stond.

02/03/2 Glanerbrug
019

vermoedelijk
kortsluiting

koffiezetapp brand
araat

woonhuis

0G

Een defect in een printplaatje van een koffiezetapparaat is waarschijnlijk de oorzaak van een keukenbrand deze week in
Glanerbrug. Rookmelders hadden de schade misschien kunnen beperken. Dat blijkt uit onderzoek van het team
Brandonderzoek van de Brandweer Twente.
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02/03/2 Uden
019

Onbekend

wasdroger

brand

restaurant

0G

Een wasdroger heeft zaterdagmiddag vlam gevat aan de Markt. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de wasdroger
Er is op de eerste verdieping flink wat schade aangericht. Bij de brand kwam enige rookontwikkeling vrij.

03/03/2 Apeldoorn
019

Onbekend

magnetron

brand

schuur bij
woonhuis

0G

De Apeldoornse brandweer kon er zaterdag uit voor een brand in een bijgebouw. In een schuur op de Fazantweg bleek een
magnetron in de brand te staan. De brandweer had de brand snel onder controle en ernstige schade werd hiermee
voorkomen. De magnetron werd buiten nageblust.

04/03/2 De Lutte
019

vermoedelijk
kortsluiting

diepvries

brand

bedrijf

0G

Een uitslaande brand heeft in de nacht van zondag op maandag een pand aan de Dorpstraat totaal verwoest. Oorzaak van
de brand is waarschijnlijk kortsluiting in een diepvries geweest. Rond 7.30 uur maandagmorgen gaf de brandweer het sein
brandmeester. Rond 02.15 uur kwam de melding van de brand binnen bij de brandweer. In eerste instantie leek het erop dat
de schade beperkt kon worden gehouden. Op het moment dat de vlammen oversloegen naar de bovenverdieping en ook de
isolatie begon te branden, was er echter geen houden meer aan. In korte tijd sloegen de vlammen hoog uit de achterzijde
van het bedrijfspand. Vanwege de hevige rookontwikkeling en de flinke wind liet de brandweer een NL Alert uitgaan, waarbij
omwonenden werd geadviseerd om hun ramen dicht te houden.

06/03/2 Velp
019

Onbekend

stekkerdoos brand

woonhuis

1R

Aan De Straatweiden in Velp is kort voor middernacht een felle brand in een rijtjeswoning ontstaan. Er werd direct
opgeschaald door de brandweer naar “middelbrand” en meerdere voertuigen gingen ter plaatse. Toen de brandweer ter
plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het huis. De aanwezige hulpdiensten hebben diverse omliggende woningen
ontruimd. Volgens de brandweer is er één persoon behandeld door het aanwezige ambulancepersoneel, dit vanwege te veel
ingeademde rook. De brandweer had de brand snel onder controle, politie en brandweer gaan onderzoek doen naar de
oorzaak. De woning is onbewoonbaar verklaard.(info 16 mei: brand ontstaan in stekkerdoos)

07/03/2 Hilversum
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

Bewoners van een huis aan de Stieltjeslaan in Hilversum moeten elders onderdak zoeken na een brand. Volgens een
voorlichter van de brandweer woedde het vuur in de meterkast en was de brand snel onder controle. Door de brand stond
de hele woning vol met rook, daarom is de schade aanzienlijk. De bewoners konden tijdig het huis verlaten en raakten niet
gewond. Na ongeveer een uur konden de buren, die tijdelijk het huis uit moesten, weer terug. Verder op in de nacht
ontstond er nog een keer brand in dezelfde woning

09/03/2 Arnhem
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

1D

De brand die zaterdagmorgen het leven kostte aan een 50-jarige inwoner van Arnhem is veroorzaakt door kortsluiting. De
politie meldt dat op basis van onderzoek in de woning van de alleenstaande man in het centrum van Arnhem. De brand
werd rond half zes in de morgen ontdekt. Het onderzoek nam de hele dag in beslag. Volgens een politiewoordvoerster zijn in
de ruimte waar de brand is ontstaan meerdere apparaten aangetroffen. Op basis van technisch onderzoek is vast komen te
staan dat zich daar ergens kortsluiting moet hebben voorgedaan, al is niet meer te achterhalen welk apparaat precies de
oorzaak is.

09/03/2 Hellevoetslu Onbekend
019
is

elektrisch
speelgoed

brand

flatwoning

0G

De brandweer heeft in Hellevoetsluis bij een brand in een flat drie mensen van een balkon gered. Het ging om twee
volwassenen en een kind. Ze zijn niet gewond geraakt. De brand aan de Clausstraat brak uit rond 08:30 uur. Op de galerij
van de flat stond een elektrische speelgoedauto op te laden. Daarin is brand ontstaan. “Daar kwam veel rook bij vrij”, zegt
een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “En de drie zijn daarna het balkon op gevlucht.” Een
hoogwerker heeft de drie naar beneden gehaald. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoeven niet naar het
ziekenhuis. Omdat de brand woedde op de galerij, is de schade aan de woningen beperkt.

11/03/2 Aalsmeer
019

Elektrische
deken

brand

woonhuis

0G

Maandag 11 maart omstreeks kwart voor acht in de avond is in de Mozartlaan in de Hommeer brand ontstaan in een
woning. In de slaapkamer bleek een matras vlam te hebben gevat. Volgens de bewoner is de brand mogelijk ontstaan door
een elektrisch deken. De bewoner raakte niet gewond en kon op tijd naar buiten komen. Doordat de brand op tijd ontdekt
werd is de schade in de woning beperkt gebleven
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12/03/2 Alblasserda kortsluiting
019
m

Soort

meterkast

rook

woonhuis

0G

De brandweer van Alblasserdam is maandagmiddag 11 maart 2019 met spoed uitgerukt voor een melding van een
woningbrand aan de Ratelaar. De bewoonster zag rond 13.30 rook bij de meterkast in haar woning. Bij aankomst van de
brandweer stonden de vrouw en haar kind uit voorzorg buiten. De brandweer constateerde dat er in de meterkast kortsluiting
bij een fasedraad was ontstaan. Er hoefde niet geblust te worden. De hoofdschakelaar van de stroom werd omgezet en er is
geadviseerd om een elektricien naar de situatie te laten kijken.

12/03/2 Poortugal
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Dinsdagmiddag 12 maart heeft rond 13:00 uur brand gewoed op de zolder van een woning aan de Albrandswaardseweg in
Poortugaal. Bij de wasdroger de zolder trof brandweer een flinke brand aan. Na een half uur was deze onder controle. Door
de brand heeft woning van de buren flinke rookschade opgelopen. Voor zover bekend, is niemand gewond geraakt

13/03/2 Apeldoorn
019

vermoedelijk
kortsluiting

meterkast

brand

woonhuis

0G

Op woensdagochtend werd er een brand ontdekt, nadat een bewoonster een brandlucht rook en uit de meterkast zag
komen. Door snel optreden van de brandweer is erger voorkomen. Schade is beperkt gebleven tot in de meterkast. De
bewoonster is bij de buren opgevangen. De brandweer heeft de brand geblust en voerde metingen uit op koolmonoxide. In
en om de woning ruikte het naar brand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar kortsluiting is de mogelijke
oorzaak.

14/03/2 Eenrum
019

Onbekend

electronica

brand

woonhuis

0G

In de keuken van een woning aan de Mattenesserlaan in Eenrum is vanochtend rond elf uur een brand ontdekt. De twee
aanwezigen in de woning konden het pand op tijd verlaten. Bij aankomst van de brandweer stond de woning vol rook en
waren de ramen zwartgeblakerd. Het vuur kon door toegesnelde brandweerlieden snel worden gedoofd. In de woning is
sprake van rook en brandschade. In de keuken vloog elektronica in brand, hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk.

15/03/2 Diemen
019

kortsluiting

Hoverboard brand

woonhuis

0G

Een hoverboard heeft gisteravond brand veroorzaakt in een slaapkamer in Diemen. Er ontstond kortsluiting tijdens het
opladen van de plank met accu en wieltjes. Er waren meerdere bewoners in het huis aanwezig. Zij hebben direct de
slaapkamerdeur dichtgedaan en de brandweer gebeld. Niemand raakte bij de brand gewond, schrijft NH Nieuws.

18/03/2 Assen
019

kortsluiting

Televisie

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Geulstraat in Assen is maandagmorgen brand uitgebroken. In de televisie was kortsluiting ontstaan.
De tv vatte daarop vlam, wat weer een behoorlijke rookontwikkeling tot gevolg had. De brandweer – die met een tankwagen
en een hoogwerker was uitgerukt – bluste het vuur en haalde het apparaat uit huis.

19/03/2 Oostrum
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Mgr. Hanssenstraat in Oostrum heeft dinsdagavond een wasdroger vlam gevat. De brandweer was
snel ter plaatse en de brand was snel onder controle. De woning werd vervolgens gecontroleerd en geventileerd. Een
bewoner is gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is
onbekend.

19/03/2 Tilburg
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

rook

woonhuis

0G

De brandweer heeft zaterdagmiddag rond 15.00 uur de voordeur van een woning aan de Bingelradestraat in Tilburg
opengebroken omdat de woning vol rook stond. De buren belden de brandweer toen zij merkten dat er rook uit de woning
kwam. De bewoners van het huis in de Reeshof waren op dat moment niet thuis. Waarschijnlijk kwam dat door kortsluiting in
een van de elektrische apparaten in het huis. De schade aan het huis is groot door de rookontwikkeling

24/03/2 Sint019
Oedenrode

Onbekend

zonnepanel
en

brand

woonhuis

0G

In een hoekwoning aan de Thorbeckestraat in Sint-Oedenrode is zondagmiddag net na 14.00 uur brand uitgebroken. Het
gaat om een huis in een nieuwbouwwijk. Inmiddels is de brand onder controle. De brand ontstond bij de zonnepanelen op
het dak van het hoekhuis, aldus de Veiligheidsregio. Er kwam veel rook uit de woning. Het huis in de nieuwbouwwijk was al
bewoond. De bewoners van het huis raakten niet gewond maar stonden wel hevig ontdaan op straat. Het dak van twee
aangrenzende woningen raakte ernstig beschadigd door het vuur. Ook een derde woning liep schade op.

meterkast

brand

appartement

0G

De brandweer is zaterdagochtend met meerdere wagens uitgerukt voor een brand in een meterkast in een appartement aan
de Hoge Brug. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. De melding van de brand kwam binnen tussen 8.30 en 9.00 uur. De
brand ontstond in de meterkast, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden West-Brabant weten. Er was behoorlijk
wat rookontwikkeling bij de brand. Vanwege de rook werden alle appartementen ontruimd. De brandweer heeft allereerst
gecheckt of alle bewoners van de appartementen buiten waren. Zo'n half uur nadat de brandweer ter plekke was kon het
sein brand meester worden gegeven.

30/03/2 Roosendaal Onbekend
019
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30/03/2 Valkenburg
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

In een huis aan de Sint Barbarastraat in Valkenburg was in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in de
wasdroger op zolder. Doordat de rookmelder afging konden de bewoners, een gezin, zich op tijd in veiligheid brengen.

02/04/2 Zierikzee
019

Onbekend

wasdroger

brand

restaurant

0G

Dinsdagavond 2 april rond 20.00 uur is er brand uitgebroken in een restaurant aan de Havenpark. De brandweer had in
eerste instantie moeite om het pand te betreden. Eenmaal binnen bleek de inhoud van een wasdroger in brand te staan. De
brand was snel geblust.

04/04/2 Renkum
019

vermoedelijk
kortsluiting

vaatwasser

brand

woonwagen

0G

Hulpdiensten hebben donderdagmorgen een kat gered uit een brandende woonwagen in Renkum. Niemand raakte gewond.
De brand brak rond 08.30 uur uit in de woning aan de Bram Streeflandweg. Het vuur is door nog onbekende oorzaak
ontstaan in de keuken. Mogelijk was er sprake van kortsluiting in de vaatwasser.

05/04/2 Rhenen
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

appartement

0G

Bij een woning aan de Dokter Wallerstraat in Rhenen is vrijdagmiddag een keukenbrand ontstaan. Door de brand moesten
omliggende woningen uit voorzorg ontruimd worden. De brand, op de derde etage van een appartementencomplex,
ontstond vermoedelijk door kortsluiting. Nadat alles door de hulpdiensten was veiliggesteld konden deze bewoners weer
naar hun woning terug.

06/04/2 Eindhoven
019

Onbekend

wasdroger

brand

bedrijf

1R

In een massagesalon aan de Leenderweg in Eindhoven is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de
wasdroger en was snel onder controle. Toch liep het pand grote schade op door het blussen. De brand werd vlak na 10 uur
gemeld. De salon was op dat moment net open. Er waren zes mensen aanwezig in de zaak. Zij hebben in eerste instantie
zelf het vuur proberen te blussen met een poederblusser. Dat leverde flinke schade op aan het pand. Eén van hen ademde
rook en poeder in. Het slachtoffer moest worden nagekeken in de ambulance.

07/04/2 Papendrech vermoedelijk
019
t
kortsluiting

Hoverboard brand

woonhuis

2R

Langs de Asterhof in Papendrecht heeft zondagmiddag 7 april 2019 brand gewoed in een woning. De uitslaande brand
zorgde voor dikke rookwolken. De bewoners ademden deze rook in en moesten nagekeken worden door
ambulancepersoneel. De brandweer, die opschaalde naar ‘middelbrand’, had de brand rond 17.00 uur onder controle. Aan
de woning is volgens de brandweer ‘behoorlijke schade’ ontstaan. Volgens buurtbewoners ontstond de brand door
kortsluiting in een hoverboard. De brandweer onderzoekt dit.

09/04/2 Emmeloord
019

vermoedelijk
kortsluiting

verlichting

brand

school

0G

Emmeloord - De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag 9 april even na 16:00 uur uitgerukt voor een brandmelding in school De
Optimist aan de Van Diggelenstraat in Emmeloord. De brandweer wist door een snelle alarmering erger voorkomen. Bij
aankomst van de hulpverleners bleek het te gaan om een beginnende brand in een TL-balk in het plafond. Dit werd tijdig
door het personeel opgemerkt waarna de brandweer werd gebeld. De leerlingen van de school waren al naar huis maar de
rest van het personeel is geëvacueerd. De brandweer hoefde uiteindelijk niet te blussen. De lamp is uit het plafond van het
klaslokaal gehaald en naar buiten gebracht. De oorzaak van het brandje is waarschijnlijk kortsluiting.

10/04/2 De lier
019

Onbekend

meterkast

brand

Sportgebouw

0G

Het gebouw van voetbalvereniging Lyra in De Lier is woensdagmiddag getroffen door een brand. Het zou gaan om een
brand in de meterkast bij de kleedkamers.

10/04/2 Tollebeek
019

vermoedelijk
kortsluiting

bedrading

brand

woonhuis

1R

In een twee-onder-een-kap woning aan de Torenvalk in Tollebeek is woensdag 10 april rond het middaguur brand ontstaan.
Bij aankomst van de hulpdiensten stond de woning vol rook. Er bleek brand te zijn ontstaan in een aanbouw aan de
achterzijde van de woning. Er heeft volgens de brandweer iets gebrand in de elektrische bedrading. De bewoner, een oude
man, zat bij aankomst van de politie met zijn scootmobiel bij de voordeur.De agenten hebben de man daar vanwege de
rookontwikkeling weggehaald. De bewoner is door het ambulancepersoneel nagekeken op rookinhalatie, maar dit bleek mee
te vallen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De directe buren moesten tijdelijk hun woning verlaten, maar hun huis is
niet door de rook of brand betrokken geraakt.Het brandje is geblust en de woning werd geventileerd door de
brandweerploegen van Nagele en Urk. De schade in de woning is aanzienlijk. De oorzaak van de brand is vermoedelijk
kortsluiting.
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11/04/2 Wijk en
019
aalburg

Onbekend

meterkast

brand

school

0G

Op basisschool De Hoeksteen in Wijk en Aalburg is donderdagmiddag brand ontstaan in een meterkast. De hele school is
daarom ontruimd. De brand is inmiddels geblust, maar de lessen zullen niet meer worden hervat. In een meterkast was een
stop gaan smeulen. Hierbij kwam veel rook vrij, wat het brandalarm van de school activeerde. De brandweer was snel ter
plaatse en kon uitbreiding van de brand voorkomen.

14/04/2 Assendelft
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

4Z

Een gezin uit Assendelft moest zondagmiddag naar het ziekenhuis worden gebracht nadat er brand was ontstaan in hun
woning aan het Spant. De brandweer rukte omstreeks kwart voor twee uit om de brand te bestrijden. De vader, moeder en
twee kinderen werden opgevangen door ambulancepersoneel en zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor
controle. Het vuur was ontstaan in de meterkast van de woning. Bij de brand kwam veel rook vrij.

15/04/2 Winterswijk
019

Onbekend

meterkast

brand

restaurant

0G

Bij restaurant De Nachtwacht aan de Satinksplas in Winterswijk is maandagmiddag brand ontstaan. Het restaurant stond vol
rook en is daarom ontruimd. Brandweerlieden hadden het vuur vrij snel onder controle. De brand is volgens de brandweer
ontstaan in de meterkast, die spontaan in brand zou zijn gevlogen.Niemand is gewond geraakt door het vuur. Hoe de brand
in de meterkast precies kon ontstaan, wordt onderzocht door het Team Brandonderzoek.

15/04/2 Heerenveen Onbekend
019

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Aan de Hopman in wijk Skoatterwald is maandagavond brand uitgebroken op de zolder van een woning. De Heerenveense
brandweer was snel ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand is ontstaan in een wasdroger. Door de forse
rookontwikkeling heeft de woning flinke schade opgelopen. De bewoners konden de woning op tijd verlaten. Niemand raakte
gewond.

16/04/2 Winsum
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Dinsdagmiddag om 15:20 uur een melding van een woningbrand aan de Kerspel in Winsum. Brandweer Winsum kwam ter
plaatse. Ter plaatse bleek het te gaan om een brandje dat was begonnen in een schuurtje aan een woning vast` aldus
Bosklopper` persvoorlichter van de brandweer, wat er exact brandde is nog niet helder. Vermoedelijk gaat het om een
wasdroger in de bijkeuken. De brand was snel onder controle.

17/04/2 Ellecom
019

Onbekend

wasdroger

brand

Hotel

0G

De brandweer is woensdag met spoed uitgerukt naar een brand in een hotel aan de Zutphensestraatweg in Ellecom.
Omstreeks 16.50 uur werd de brand ontdekt door de BHV. In de droger in het washok was brand ontstaan.De BHV heeft
vervolgens direct het hotel ontruimd en de brandweer gealarmeerd. De brandweer had de brand snel onder controle. Ze
hadden de wasdroger naar buiten gebracht en daar de brand volledig geblust.Het hotel heeft lichte rook en brandschade
opgelopen. Nadat de brandweer geventileerd had, konden de gasten weer naar binnen.

24/04/2 Den haag
019

Onbekend

wasdroger

brand

flatwoning

0G

Drie woningen van een flat aan de Forellendaal in Den Haag zijn woensdagmiddag ontruimd na een brand.In één van de
woningen in de flat ging een wasdroger in vlammen op. Dit zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Even voor twee uur
kwam de melding bij de brandweer binnen en rukten zij met meerdere voertuigen uit. Bij aankomst was er een flinke
rookontwikkeling zichtbaar. De brandweer ging direct aan de slag met het ontruimen van enkele naastgelegen woningen. Er
werd opgeschaald naar ‘Middelbrand’. In totaal ontruimde de brandweer drie woningen. Voor zover bekend is er niemand
gewond geraakt bij de brand. De brandweer heeft nadat de brand was geblust de galerij geventileerd.

24/04/2 Apeldoorn
019

onbekend

zonnepanel
en

brand

woonhuis

0G

Bij een woning aan de Broekhuysenweg in Apeldoorn zijn woensdagmiddag een aantal zonnepanelen in de brand gevlogen.
De brand leidde tot forse schade aan het dak.

25/04/2 Leersum
019

Onbekend

meterkast

brand

restaurant

0G

Bij de brandweer kwam woensdag aan het einde van de avond een melding binnen van een binnenbrand bij Chinees
restaurant De Grote Muur in Leersum. Het restaurant aan de Rijksstraatweg is volledig ontruimd, net als de bovengelegen
woningen.De brand zou zijn ontstaan in de meterkast. De oorzaak is vooralsnog niet bekend.

28/04/2 Groningen
019

Onbekend

meterkast

brand

jongerencomp 0G
lex

In een woongebouw aan het A-Kerkhof in de binnenstad heeft zondagavond om 23:05 uur korte tijd brand gewoed. De
melding van de brand kwam rond 23.05 uur binnen als meterkast brand. Omdat het om een pand in de binnenstad gaat
werden er direct twee bluswagens en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. Bij aankomst bleek er brand te woeden in de
meterkast. “Het gebouw is ontruimd”.De bewoners, zo’n twintig personen, staan buiten.” De brandweer heeft het vuur door
middel van één straal hogedruk onder controle kunnen brengen. Hoe groot de schade is, en hoe de brand kon ontstaan, is
onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.
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29/04/2 Schiedam
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Merwedestraat in Schiedam is maandagavond brand ontstaan in een wasdroger. De brandweer had
het vuur snel onder controle. De woning stond vol met rook en moest geventileerd worden. Bij de brand raakte niemand
gewond maar de woning liep aanzienlijke schade op door de rook.

29/04/2 De Hoef
019

vermoedelijk
kortsluiting

elektrische
fiets

brand

woonhuis

0G

Maandagavond zijn bewoners van een woning aan de Westzijde in De Hoef ontsnapt aan een woningbrand. Beneden in de
garage stond een elektrische fiets te smeulen. Toen de bewoners poolshoogte gingen nemen stond de garage vol met rook.
Zij belden direct de brandweer. Die heeft de fiets naar buiten verplaatst en de woning geventileerd. De eigenaar gaf aan dat
de fiets niet aan de lader stond. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.

29/04/2 Woerden
019

Onbekend

meterkast

brand

garage

0G

In een meterkast bij een van de garageboxen langs de Singel in Woerden is maandag aan het begin van de middag brand
ontstaan. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. Het vuur in de meterkast was snel gedoofd. De
brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

04/05/2 Den Haag
019

vermoedelijk
kortsluiting

koelkast

brand

schuur bij
woonhuis

0G

In een schuurtje achter portiekwoningen aan de Doctor H.E. van Gelderlaan in Den Haag heeft vanmiddag een brand
gewoed. Rond kwart voor vier werd de brandweer gealarmeerd vanwege rook uit het schuurtje. Bij aankomst van de
brandweer stond de hele inboedel van de schuur in lichterlaaie. De brandweer heeft meteen de vlammen bestreden, en zo
voorkomen dat de schuur geheel afbrand. Het schuurtje ernaast, heeft schade opgelopen door de brand. Mogelijk is
kortsluiting van de koelkast de oorzaak van de brand. De inboedel, met onder andere kinderfietsen en steppen, moet als
verloren worden beschouwd.

05/05/2 Enschede
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

2RZ

Een wasdroger op een zolder in een woning aan de Wethouder Gerbertstraat in Enschede heeft zaterdagavond korte tijd in
brand gestaan. Een kind dat op de zolder lag te slapen, ontdekte de brand en alarmeerde zijn moeder. Vanwege de sterke
rookontwikkeling zijn beiden ter observatie meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de brandweer
bleef de schade van de brand beperkt tot de zolderverdieping en was het vuur snel onder controle.

06/05/2 Ede
019

vermoedelijk
kortsluiting

bedrading

brand

woonhuis

0G

Op de Talmalaan in Ede ontstond maandagochtend een kleine brand onder het dak van een woning. Het vermoeden is dat
de brand is ontstaan door kortsluiting boven het plafond in de bijkeuken. Ook in de naastgelegen woning klonk een
brandalarm. Om zeker te weten dat de brand niet was overgeslagen, werd ook deze woning gecontroleerd. De brandweer
heeft kunnen voorkomen dat de brand verder naar binnen is geslagen.

07/05/2 Den Burg
019

Onbekend

elektrische
fiets

brand

woonhuis

0G

De brandweer is zaterdagavond rond half tien ‘s avonds uitgerukt voor een brand aan de Sluyscoog in Den Burg. Volgens
een woordvoerder van de Veilig heidsregio had een elektrische fiets vlam gevat, maar kon de brand snel worden geblust. Er
zou geen persoonlijk letsel zijn ontstaan bij de brand.

11/05/2 Hardenberg Onbekend
019

wasdroger

brand

woonhuis

0G

De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een brandmelding aan de Reigerstraat. Een wasdroger bleek vlam te hebben
gevat. De brandweer heeft de brand geblust en de wasdroger naar buiten gehaald.

12/05/2 Barendrecht Onbekend
019

meterkast

brand

woonhuis

0G

Smeulbrand in meterkast van woning aan de Vlierwede. Brandweer met vier voertuigen met spoed ter plaatse, drie
voertuigen alweer vertrokken. Laatste eenheid handelt het incident af. Politie komt ook nog ter plaatse. Betrof een aantal
gesmolten draden.

14/05/2 Emmen
019

Onbekend

meterkast

brand

appartement

0G

Emmen- Aan de Landschaplaan in Emmen is vanmorgen een meterkast in brand gevlogen. Even voor half zes werd de
brandweer gebeld. Die moest eerst nog wel een deur van een appartement openbreken voordat er geblust kon worden.
Doordat de brandweer er snel bij was kon uitbreiding van de brand worden voorkomen. Voor zover bekend is er niemand
gewond geraakt, maar door de brand stond er wel veel rook in de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend.

14/05/2 Zwolle
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Broderiestraat in Stadshagen heeft korte tijd een klein brandje gewoed in de meterkast. Rond kwart
voor zes brak het brandje uit. De met spoed uitgerukte brandweer kon ter plekke nog wel zien dat er brand was geweest
maar hoefde niets meer te blussen. De brandweer heeft de stroom van de woning uitgeschakeld. De oorzaak van de brand
is onbekend.
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14/05/2 Alphen a/d
019
rijn

Onbekend

oplader

brand

flatwoning

0G

Vanmiddag rond 12.20 werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een flat aan de Plutostraat.De brandweer rukte
met spoed uit en was snel ter plaatse. De brand woedde in een woning op de tweede etage van het flatgebouw. De brand is
naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door een ontplofte oplader. De brandweer heeft bij de brand de kat kunnen redden uit
de woning, deze maakt het goed. Er zijn verder geen gewonden gevallen, wel is er flinke schade aan de woning ontstaan.

15/05/2 Amsterdam
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

1R

De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een brand in een meterkast in een woning aan de
Kuinderstraat in Amsterdam-Zuid. Dit meldt brandweer Amsterdam-Amstelland op Twitter. De brandweer had de brand snel
onder controle. Een bewoner is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken in verband met rookinhalatie. Verder zijn
er geen gewonden gevallen.

17/05/2 Veenendaal kortsluiting
019

onbekend

brand

woonhuis

0G

Vrijdagmiddag 17 mei rond 14.30 uur is brand ontstaan in een woning aan de Paulus Potterstraat in Veenendaal.Op de
bovenverdieping van het woonhuis is kortsluiting ontstaan met een brand als gevolg. De brandweer heeft de brand snel
weten te blussen. De woning is door de brandweer geventileerd.

17/05/2 Alphen a/d
019
rijn

Onbekend

accu

brand

bedrijf

0G

Vanmorgen rond 10.30 werd de brandweer gealarmeerd voor een brand bij een fiets. De accu van de elektrische fiets had
vlam gevat. De brandweer heeft het kleine brandje geblust en de omgeving geventileerd. Dit laatste omdat er giftige stoffen
vrij kunnen komen vanuit de brandende oplader. De fiets stond in een woning gestald in het gebouw van Wolters Kluwer.

19/05/2 Haren
019

kortsluiting

speelgoed

brand

woonhuis

0G

Aan de Niggestart in Haren is zondagmiddag brand uitgebroken in de woning. Het vuur was snel onder controle. Volgens
omstanders zou in een stuk speelgoed in de woning kortsluiting zijn ontstaan met de brand tot gevolg. Snel ingrijpen heeft
kunnen voorkomen dat de brand zich uitbreidde. De brandweer heeft een controle uitgevoerd en waar nodig extra geblust.

20/05/2 Leeuwarde
019
n

vermoedelijk
kortsluiting

wasmachin
e

brand

woonhuis

0G

Maandagmiddag 20 mei rond 15.45 uur is brand ontstaan in een wasmachine aan de Pioenstraat in Leeuwarden. De
bewoners van een woning roken een vreemde lucht waarna zij tot de ontdekking kwamen dat de wasmachine aan het roken
was. Een bewoner reageerde snel en zette de wasmachine in de achtertuin. Niet veel later ontbrandde de wasmachine. Hoe
de brand is ontstaan is niet bekend. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak geweest.

21/05/2 Woerden
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

1R

Op een zolderkamer in Woerden is vanmiddag brand ontstaan. Een bewoner ademde rook in en moest worden nagekeken
door ambulancepersoneel. Oorzaak van de brand aan De Savornin Lohmanlaan is waarschijnlijk kortsluiting. De zolder is
zwartgeblakerd, maar de rest van het pand is wel gered. De brand brak rond 16.00 uur uit.

22/05/2 Noordwijker kortsluiting
019
hout

zonnepanel
en

brand

bedrijf

0G

Er is op woensdagmiddag brand ontstaan bij een bollenbedrijf aan het Bulb Trade Park in Noordwijkerhout, met veel rook
als gevolg. In de elektriciteitskast van één van de zonnepanelen op het dak van het pand is kortsluiting ontstaan. Toen de
hulpdiensten ter plaatse kwamen stonden de werknemers van het bedrijf al buiten. Vervolgens kon de brandweer de brand
snel blussen, en werd voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Wel is er veel schade ontstaan door de brand.

23/05/2 Nijmegen
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Vanavond is omstreeks acht uur brand uitgebroken in een woning aan de Bijleveldsingel. Een wasdroger stond in brand.
Een bewoonster van het studentenhuis vertelt dat de bewoners de wasdroger pas een half jaar geleden aangeschaft
hadden. De brand in de wasdroger werd even voor acht uur ontdekt doordat een brandmelder afging. Alle bewoners
alarmeerden elkaar en de brandweer. Vervolgens verlieten zij de woning. Binnen enkele minuten stond iedereen buiten. De
brandweer bluste de brand in de wasdroger en bracht het apparaat naar buiten. Door de brand ontstond veel rook in de
woning. De brandweer ventileerde de woning. Niemand raakte gewond.

24/05/2 Haren
019

Onbekend

magnetron

rook

zorginstelling

0G

Vrijdagavond om 18:45 uur een brand gezondheidszorg bij Huize Maarwold aan de Nesciolaan in Haren.Ter plaatse bleek
een magnetron voor opschudding te hebben gezorgd, deze rookte wat. De situatie was snel onder controle, de brandweer
van Haren deed een nacontrole.

26/05/2 Uitgeest
019

Onbekend

meterkast

brand

Sportgebouw

0G

Bij tennisvereniging De Dog was zaterdagavond brand ontstaan in de meterkast. Door snel optreden van twee clubleden
kon erger worden voorkomen. De opgeroepen brandweer van Uitgeest heeft de na-controle verricht maar hoefde verder
geen actie te ondernemen.

VGI/1288/Htr
Kiwa N.V.

23 maart 2020
- 34 -

Datum Plaats

Soort

Apparaat

Schade Gebruik

Letsel

Omschrijving (letterlijk uit mediaberichtgeving)

27/05/2 Helmond
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Maandagmiddag werd kort na het middaguur de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand op de Stepekolk-Oost in de
Helmondse woonwijk Brandevoort. De brand woedde op zolder waar een wasdroger brand had veroorzaakt. De brandweer
doofde het brandje en ventileerde de woning.

27/05/2 Purmerend
019

Onbekend

magnetron

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Boezemkade is een magnetron ontploft waardoor er een kleine brand ontstond in de woning. Er was
sprake van veel rook en er zijn geen gewonden gevallen. De bewoonster schrok van het feit dat de magnetron in brand
stond. Zij sloot de keukendeur, belde de brandweer en kon op tijd naar buiten komen. De snel ingeschakelde brandweer
bluste de brand, maar kon niet voorkomen dat er rook- en roetschade ontstond in de woning.

27/05/2 Purmerend
019

Onbekend

magnetron

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Boezemkade is een magnetron ontploft waardoor er een kleine brand ontstond in de woning. Er was
sprake van veel rook en er zijn geen gewonden gevallen. De bewoonster schrok van het feit dat de magnetron in brand
stond. Zij sloot de keukendeur, belde de brandweer en kon op tijd naar buiten komen. De snel ingeschakelde brandweer
bluste de brand, maar kon niet voorkomen dat er rook- en roetschade ontstond in de woning.

29/05/2 Zeist
019

Onbekend

meterkast

brand

flatwoning

0G

Een aantal bewoners van de flat in Zeist waar gisteravond brand uitbrak, heeft de nacht ergens anders door moeten
brengen. In het pand aan de Prinses Catharina Amalialaan woedde aan het begin van de avond brand. Die ontstond
volgens de brandweer waarschijnlijk in de meterkast. Bij de brand kwam veel rook vrij. Rond 20.00 uur werd het sein brand
meester gegeven. Twee uur later konden de meeste bewoners terug naar hun woningen. Gewonden vielen er niet.

29/05/2 Nijkerk
019

onbekend

zonnepanel
en

brand

woonhuis

0G

Op een woning aan de Holkerbeek in Nijkerk zijn woensdagavond zonnepanelen in brand gevlogen. De brandweer heeft het
vuur geblust. De exacte oorzaak is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid is er iets gaan branden bij de
zonnepanelen.

31/05/2 Hardenberg kortsluiting
019

meterkast

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Blanckvoortallee in Hardenberg brak donderdagavond rond half elf brand uit. Nadat brandweer
Hardenberg werd opgeroepen volgde al snel de alarmering van middelbrand waarop ook brandweer Bergentheim werd
opgeroepen. De brandweer had de brand snel onder controle. De brand zou in de meterkast zijn ontstaan door kortsluiting.
Van buitenaf leek het brand op eerste etage, omdat de rook via het slaapkamerraam naar buiten trok. Bij de brand vielen
geen gewonden.

31/05/2 Groningen
019

Onbekend

wasdroger

brand

flatwoning

0G

De Groninger brandweer werd vrijdagavond omstreeks 22:30 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Van
Julsinghastraat in de Meeuwerderwegbuurt. In een woning van een portiek flat was brand uitgebroken in een wasdroger. De
brandweer heeft de machine geblust en naar buiten gebracht. Door de brand is de portiek tijdens ontruimd en stonden
tientallen mensen op straat. Bij de brand vielen geen gewonden. Door de brand is er in de woning schade ontstaan. Hoe de
machine vlam heeft gevat is onbekend.

02/06/2 Naaldwijk
019

Onbekend

wasdroger

brand

zorginstelling

0G

Een appartementencomplex voor begeleid wonen is vanmiddag ontruimd na een brand in een woning op de derde etage. In
de woning stond een wasdroger in de brand. Het openbare brandmeldsysteem zorgde er voor dat de brandweer al op de
hoogte was, voordat de brandweer gebeld werd. Bij de brand kwam enige tijd rookontwikkeling vrij. Personeel van het
complex hebben direct alle cliënten ontruimd. Niemand is gewond geraakt.

03/06/2 Alkmaar
019

kortsluiting

meterkast

rook

winkel

0G

Maandagmiddag in de Koorstraat, toen politie en brandweer ten tonele verschenen naar aanleiding van een brandmelding.
Bij Brilservice werd rook geconstateerd die uit de meterkast leek te komen. Eenmaal ter plaatse kon de oorzaak echter niet
worden gevonden.Toen na vertrek van de brandweer de stroom echter weer werd ingeschakeld kwam ook de rook weer
tevoorschijn. De stroom werd opnieuw uitgeschakeld en opnieuw werd het alarmnummer gebeld.Opnieuw verscheen de
brandweer en deze keer werd nog verder 'gegraven'. Dat leverde wèl resultaat op; er werd kortsluiting geconstateerd. De
brandweer hing een lint voor de ingang van de winkel om duidelijk te maken dat het bedrijf gesloten was.

04/06/2 Eemnes
019

Onbekend

magnetron

brand

woonhuis

1R

Een woningbrand aan de Fazantenhof in Eemnes heeft dinsdagmiddag voor veel schade gezorgd. De brandweer was snel
aanwezig om het vuur te blussen. Bij de brand was veel rookontwikkeling. Een bewoner is ter plekke nagekeken wegens het
inademen van rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De brandweer heeft een verbrande magnetron naar
buiten gebracht, maar onbekend is of die voor de brand heeft gezorgd.De woning is voorlopig onbewoonbaar.
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04/06/2 Castricum
019

Onbekend

meterkast

brand

strandpaviljoe 0G
n

In de nacht van maandag op dinsdag omstreeks kwart over drie werd er brand ontdekt bij Strandpaviljoen Zeezicht in
Castricum. De brandweer reed met spoed naar de strandopgang van het strand. Daar kwam rook uit het strandpaviljoen.
"Het is achterin de meterkast begonnen," laat de brandweer weten. "Er is veel schade, want het hele pand heeft onder de
rook gestaan." Vandaag zal de zaak niet opengaan. Over de oorzaak van de brand valt nog niets te zeggen.

06/06/2 Naaldwijk
019

Onbekend

meterkast

rook

bedrijf

0G

Een ondernemer aan de Molenstraat in Naaldwijk mag zijn bovenbuurman enorm dankbaar zijn. De bovenbuurman kwam
thuis en rook een erg vreemde lucht. Na een tijdje besloot hij de brandweer te bellen. In de woning van de man kon de
brandweer niets meten. Ook rondom de woning werd niet meteen iets gemeten. Wel was de lucht duidelijk ruikbaar. De
kappersshop onder de woning van de melder was de laatste optie. Omdat de winkel dicht was, werd de ondernemer gebeld
en verzocht naar zijn winkel te komen. Toen de brandweer onderzoek deed in de kapperszaak bleek dat dit een goede
keuze is geweest. In de meterkast van de winkel bleek een kabel te zijn doorgebrand. De brandweer heeft direct de
hoofdschakelaar omgezet. Als er niets gedaan was, was er een aannemelijke kans op een brand.

08/06/2 Barendrecht Onbekend
019

meterkast

brand

woonhuis

0G

Brandweer ter plaatse bij melding van brand in meterkast van woning aan de Schaatsbaan. Het incident is onder controle.
Was daadwerkelijk sprake van brand en daardoor rookontwikkeling. Stichting Salvage komt ter plaatse om bewoners te
ondersteunen bij afhandeling van de schade.

09/06/2 Warnsveld
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

0G

Kortsluiting heeft zondag mogelijk een kleine brand veroorzaakt in Warnsveld. Dat gebeurde in een woning aan het
Frederiksplein. De brandweer was snel ter plaatse en wist het onder controle te krijgen. Een ambulance kwam ter plaatse
voor eventuele medische assistentie, maar dat bleek niet nodig te zijn. Nadat de woning geventileerd en gecontroleerd was,
zat het werk er voor de hulpdiensten op.

09/06/2 Hoogezand
019

kortsluiting

meterkast

brand

Hotel

0G

In de nacht van zaterdag op zondag moest de brandweer van Hoogezand met spoed uitrukken naar Hotel Faber voor een
brand. In de zaal was rook waargenomen, de situatie was bij aankomst van de brandweer al onder controle. De
rookontwikkeling was afkomstig door kortsluiting in de meterkast.

10/06/2 Veenendaal Onbekend
019

meterkast

brand

zorginstelling

0G

In de meterkast van een appartementencomplex voor begeleid wonen aan de Ghandistraat in Veenendaal is
maandagmiddag brand uitgebroken. Het pand is ontruimd en alle personen (bewoners en begeleiding) zijn inmiddels buiten.
Ambulancepersoneel was ter plaatse, maar hoefde niet in actie te komen.De brandweer is ter plaatse en geeft het sein
brand meester. Een aantal woningen moeten door de brandweer rookvrij gemaakt worden.

12/06/2 Alphen a/d
019
rijn

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

De brandweer werd woensdagochtend opgeroepen voor een kleine brand in een berging aan de Seringenstraat. Het bleek
dat een wasdroger vlam had gevat. De brandweer heeft de brand geblust en de berging geventileerd. Hoe het heeft kunnen
gebeuren dat de wasmachine in de brand vloog, is nog niet bekend.

12/06/2 Wijchen
019

kortsluiting

meterkast

rook

woonhuis

0G

De brandweer is woensdagmiddag om 15:28 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de 31e straat van de Sluiskamp.
De bewoner zag rook uit de meterkast komen en alarmeerde de brandweer. De brandweer kwam ter plaatse en het bleek te
gaan om kortsluiting in de meterkast. De brandweer hoefde niet te blussen, wel is alle stroom afgesloten. Liander is
opgeroepen om het probleem op te lossen. Niemand is gewond geraakt.

13/06/2 Elst
019

vermoedelijk
kortsluiting

mechanisch brand
e ventilatie

woonhuis

0G

Op een zolder van een tussenwoning in Elst heeft donderdagochtend een uitslaande brand gewoed. Dat gebeurde in een
woning aan de Schravenweijde. De brand werd rond 8.45 uur gemeld. De woning is voorlopig onbewoonbaar. Toen de
brandweer ter plaatse kwam, was er al sprake van een uitslaande brand. Het vuur was snel onder controle. De brand werd
vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting in de mechanische ventilatie van de woning.

17/06/2 Oss
019

Onbekend

meterkast

bedrijf

0G

In een kantoorpand aan het Vlinderhof in Oss is maandagochtend een brand uitgebroken. De meterkast in het pand vatte
vlam, waardoor er veel rook ontwikkeld werd.De brandweer kwam ter plaatse met een blusvoertuig en een hoogwerker.
Brandweerlieden wisten te voorkomen dat de brand zich vanuit de meterkast verspreidde.Niemand raakte bij de brand
gewond. In het pand zitten twee bedrijven. Hoeveel schade deze bedrijven op hebben gelopen door de rookontwikkeling, is
nog niet bekend.
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19/06/2 Papendrech vermoedelijk
019
t
kortsluiting

verlichting

brand

flatwoning

0G

In een container, die in een flat aan de Gerard Dousingel in Papendrecht stond, is woensdagavond 19 juni 2019 brand
ontstaan. Vermoedelijk ontstond er eerst kortsluiting in een tl-balk boven de bak, waarna een smeulend deel in de bak is
gevallen. Bewoners uit de flat hebben de brandende container snel uit de flat getrokken. Niet veel later kwam de brandweer
ter plaatse om het vuur te doven.

19/06/2 Waalwijk
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

De brandweer van Waalwijk is woensdagavond rond 22:20 opgeroepen voor een controle aan de Straussstraat in Waalwijk.
Ter plaatse bleek een brandje te zijn in een meterkast. De bewoner heeft de brand geblust. Voor zover bekend raakte er
niemand gewond.De brandweer heeft de meterkast gecontroleerd en veilig verklaard.

19/06/2 Amsterdam
019

onbekend

zonnepanel
en

brand

woonhuis

1R

Door de bliksem zijn woensdagavond zonnepanelen in brand gevlogen op het dak van een woning aan de Nico Jessekade
op IJburg. Er kwam veel rook vrij, er moest dan ook iemand door het ambulancepersoneel worden nagekeken vanwege
rookinhalatie.

20/06/2 Krommenie
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

De bewoners van een huis aan de Lindelaan in Krommenie moesten afgelopen nacht hun huis uit wegens brand. Ze werden
op tijd wakker om de woning op eigen kracht te kunnen verlaten. De brand brak rond 04:30 uur uit, vermoedelijk door een
probleem met de wasdroger. Er lagen een volwassene en drie kinderen in het huis te slapen.

21/06/2 Buitenpost
019

Onbekend

zonnepanel
en

brand

Sportgebouw

0G

De zonnepanelen op het dak van sporthal de Houtmolen in Buitenpost stonden vrijdagochtend in brand. Gelukkig was de
brand snel onder controle. Acht panelen zijn weggebrand. De brand bleef beperkt tot de zonnepanelen. De sporthal zelf is
niet beschadigd.

22/06/2 Harderwijk
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Een brand in een woning in Harderwijk heeft vanmiddag behoorlijke schade veroorzaakt. Terwijl de bewoners niet thuis
waren, ontstond er brand bij de droger en wasmachine. De brand brak aan het einde van de middag uit aan de Julianalaan.
Volgens de brandweer begon het vuur vermoedelijk in de wasdroger of -machine. De bewoners waren niet thuis, maar door
de snelle inzet kon de brandweer voorkomen dat het vuur zich ver uitbreidde. Desondanks was de schade aanzienlijk. De
precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De straat was enige tijd afgezet voor werkzaamheden van de
hulpdiensten.

26/06/2 Nieuwlande vermoedelijk
019
kortsluiting

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Een brand in een ouderen woning aan de Veenbes in Nieuwlande woensdagmiddag. Een wasdroger en koelkast vloog daar
in de brand. De brandweer bluste het vuur en bracht de apparatuur naar buiten. In de woning is brand en rookschade. De
oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in de apparatuur geweest.

29/06/2 Zoetermeer
019

kortsluiting

krultang

brand

woonhuis

0G

In de badkamer van een woning op het Barietgeel is vrijdagavond 29 juni brand ontstaan door kortsluiting in een krultang die
op een wasmandje lag. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft het mandje naar buiten gehaald en afgeblust.
Bij de brand raakte zover bekend niemand gewond, de brandweer heeft de woning geventileerd.

29/06/2 Hoorn
019

vermoedelijk
kortsluiting

wasdroger

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Kluut in Hoorn heeft zaterdag aan het eind van de middag brand gewoed. Het vuur ontstond rond half
zes op de eerste verdieping. Een vrouw kon nog op tijd de woning verlaten. Er raakte niemand gewond. Volgens de buren
gaat het om de wasdroger. Daarin was brand ontstaan door vermoedelijk kortsluiting. De schade in de woning is aanzienlijk.

01/07/2 Deventer
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Een defecte wasdroger was vanmiddag de oorzaak van een brand in een woning aan de Gelderse Roos in Deventer. De
wasdroger die in een inpandige garage stond vatte tijdens het draaien plotseling vlam. De brand breidde zich zo snel uit, dat
bij aankomst van de brandweer al sprake was van een uitslaande brand. Volgens de bevelvoerder van de brandweer
voorkwam een branddeur tussen de garage en woning erger en bleef de brand beperkt tot de aanbouw. De bewoners van
de woning is niets overkomen.

02/07/2 Hilversum
019

Onbekend

meterkast

brand

bedrijf

0G

Er heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed in een van de gebouwen op het Hilversumse Mediapark. De brand was
ontstaan in een meterkast van de parkeergarage onder een vijf verdiepingen tellend gebouw. De brandweer wist te
voorkomen dat het vuur zich verspreidde. Het gebouw hoefde niet te worden ontruimd. Het vuur werd veroorzaakt door een
smeulende schakelaar in een elektriciteitskast in de parkeerkelder.
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02/07/2 Vleuten
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Bij een woning aan de Duizendknooplaan in Vleuten heeft omstreeks 19.30 uur een wasdroger in brand gestaan. De
bewoners ontdekte de brand en konden op tijd de brandweer alarmeren. Volgens de brandweer was de brand snel geblust
en viel de schade mee. Waardoor de wasdroger in brand vloog is niet bekend. De bewoners raakten bij het brandje niet
gewond.

04/07/2 Rossum
019

Onbekend

magnetron

brand

zorginstelling

0G

Omstreeks 12uur is er een kleine brand in een magnetron geweest in Verzorgingshuis Vaste Burcht. Er zou een melding zijn
van een brand in het complex. Toen de eerste wagen ter plaatse kwam bleek het niet meer nodig te zijn. Er had slechts een
kleine brand gewoed in een magnetron, deze hadden de mensen zelf al naar buiten gebracht en geblust.

05/07/2 Tilburg
019

kortsluiting

Hoverboard brand

woonhuis

0G

Een woning aan de Tartinistraat is zwaar beschadigd geraakt na een uitslaande brand. Er is niemand gewond geraakt bij de
brand. De bewoners die vrijdagavond hun huis compleet zagen uitbranden door een kortsluiting in de accu van een
Hoverboard, kunnen voorlopig niet meer terug.

07/07/2 Valkenburg
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Door een brand in een wasdroger zit een vrouw in Valkenburg toch weer met nat wasgoed. De droger in het huis aan de
Koningswinkelstraat vatte rond 14:30 uur vlam. De brandweer was snel genoeg ter plekke om het stuk huishoudelektro naar
buiten te slepen en daar te blussen. De schade bleef daardoor beperkt, maar door de blusactie bleven de kleren in de
droger kleddernat. De bewoonster van het huis bleef ongedeerd, nadat het huis was geventileerd kon zij weer terug naar
binnen.

07/07/2 Stadskanaa kortsluiting
019
l

Televisie

brand

zorginstelling

0G

De brandweer is zondagavond in actie gekomen in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Daar was kortsluiting in een tv
ontstaan. De brand zorgde voor rookontwikkeling op de begane grond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen. De
'oude tv' is door de brandweer naar buiten gebracht en de ruimtes zijn geventileerd. Voor zover bekend zijn er geen
gewonden gevallen.

08/07/2 Delft
019

Onbekend

meterkast

brand

flatwoning

0G

Omstreeks 00:15 moest de brandweer Delft moet spoed uitrukken voor een vermoedelijke brand in een meterkast aan de
Kaarderstraat in Delft. Een alerte bewoner alarmeerde de brandweer na een sterke brandgeur. Nadat de brandweer de boel
had gecontroleerd en geen brand had aangetroffen kon men weer retour. De bewoner vertrouwde het niet en ging rond
02:00 nog eens kijken in de meterkast die zich in de keldergang bevond. De brandlucht was versterkt en er sloegen
vlammen uit de meterkast. De brandweer en wist het vuur snel te doven. De oorzaak is vooralsnog onbekend. Een
netbeheerder zal de schade moeten herstellen. Niemand raakte gewond bij de brand.

08/07/2 Groningen
019

Onbekend

meterkast

brand

flatwoning

0G

In een portiekwoning aan de Multatulistraat in Groningen is maandagavond brand uitgebroken. De brand woedde in een
meterkast op de derde verdieping. De brandweer wist de brand snel te blussen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet
bekend.

08/07/2 Leeuwarde
019
n

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Dulf in de wijk Bilgaard in Leeuwarden heeft maandag korte tijd brand gewoed. Het vuur ontstond in
een meterkast in de keuken van het woonhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle.

08/07/2 Sprang019
Capelle

kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

0G

In het plafond in een pand aan de Kerkstraat in Sprang-Capelle is maandagavond een kleine brand geweest door
kortsluiting. Door de brand is ook een waterleiding gesprongen. De brand ontstond rond 19.00 uur maandagavond. Wat de
kortsluiting heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand snel geblust. De gesprongen
waterleiding zorgde voor waterschade in het pand. Hoe groot de schade is, is niet bekend.

09/07/2 Enkhuizen
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

Dinsdagavond om 20.32 is de brandweer gealarmeerd voor een brand aan de Reigerweg. Bij aankomst bleek er flinke
rookontwikkeling in de meterkast te zijn ontstaan. De brand was snel onder controle. Na meting van gevaarlijke gassen en
ventileren van de woning keerde de brandweer terug naar de kazerne. De oorzaak van de brand blijft onduidelijk.

09/07/2 Schiedam
019

Onbekend

magnetron

brand

flatwoning

1R

In een van de woningen aan het Sint Liduinahof in Schiedam heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Er was brand
ontstaan in een magnetron. De brandweer schaalde op naar Middelbrand. Ook kwam er een ambulance ter plaatse om een
bewoner na te kijken op rookinhalatie. De brand was snel onder controle waarna de hulpdiensten weer konden inpakken.
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10/07/2 Oudenhoor
019
n

kortsluiting

verlichting

brand

woonhuis

1R

Woensdagmiddag 10 juli rond 15.45 uur is brand ontstaan na kortsluiting in de badkamer van een woning aan de Kerklaan
in Oudenhoorn. De kortsluiting zou ontstaan zijn in de inbouwspotjes. De brand was snel onder controle en een persoon is
nagekeken op rookinhalatie door het ambulancepersoneel.

14/07/2 Tilburg
019

kortsluiting

meterkast

brand

bedrijf

1Z

Aan de Goirkestraat in Tilburg heeft zondagochtend een brand gewoed bij een garagebedrijf. Een van de brandweermannen
die ter plaatse kwam, raakte tijdens werkzaamheden gewond aan zijn hand.De brand ontstond iets na 05.00 uur door een
kortsluiting in de meterkast. Niet veel later was de brandweer aanwezig en werd de brand geblust.Een van de
brandweermannen raakte tijdens de bluswerkzaamheden gewond aan zijn hand en liep een brandwond op. De
brandweerman is door ambulancepersoneel verzorgd en ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe de man
precies gewond is geraakt, is nog onduidelijk.

14/07/2 Oestgeest
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

Bij een woning aan de Prins Bernhardlaan is zaterdagavond de meterkast in brand gevlogen. Rond 19.40 uur ontstond de
brand en werd de brandweer gealarmeerd. De brandweer had de brand snel onder controle maar de rookschade was groot.
Door de brand kwam de woning zonder stroom te zitten. Liander moest ter plaatse komen om de woning weer van stroom
te voorzien. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk.

15/07/2 sOnbekend
019
Gravenzand
e

magnetron

brand

woonhuis

3RZ

De hulpdiensten zijn in de nacht van zondag op maandag gealarmeerd voor een brand in een woning aan de
Naaldwijkseweg in ‘s-Gravenzande. Vanaf straat bleken vlammen zichtbaar in de keuken, alwaar een magnetron in de
brand stond. De brandweer is met spoed ter plaatse gekomen en werd geconfronteerd met flinke rookontwikkeling. Tijdens
het blussen bleek dat er nog één bewoonster in de woning was. Zij is door brandweermannen uit de woning gered.
Uiteindelijk zijn drie gewonden door ambulances naar het ziekenhuis vervoerd vanwege rookinhalatie. De schade is
aanzienlijk.

22/07/2 Den Haag
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

1R

Een woning aan de Oude Haagweg in Den Haag is maandag flink beschadigd geraakt bij een brand. De brand brak uit op
de bovenverdieping.Volgens de woordvoerder van de brandweer was de brand ontstaan in een wasdroger. Tijdens het
uitbreken van de brand was er één persoon aanwezig in de woning. De bewoner moest in de ambulance worden onderzocht
op rookinhalatie.De schade aan de woning is flink.

22/07/2 Gorinchem
019

Onbekend

magnetron

brand

appartement

3R

De brandweer is maandagmiddag 22 juli 2019 uitgerukt naar woonzorgcentrum De Bannehof aan de Voermanstraat in
Gorinchem. In een van de appartementen was brand uitgebroken in de magnetron. De brandweer had de brand snel onder
controle. Drie personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat zij rook ingeademd hadden. Geen van hen hoefde
naar het ziekenhuis.

24/07/2 Almere
019

Onbekend

oplader

brand

woonhuis

0G

Dinsdagavond is er aan de Pierre Kempstraat in Literatuurwijk een accu van een elektrische fiets in brand gevlogen tijdens
het opladen. De accu lag in huis op te laden, hierom is er melding gemaakt van een woningbrand. Kort voor twaalf uur
ontstond de brand in de accu. De brandweer is vervolgens ter plaatse gekomen en heeft de accu geblust. Kortsluiting in
accu’s is erg lastig uit te krijgen, aangezien accu’s opnieuw warm worden. Een ambulance is ter plaatse gekomen om te
bewoners te controleren op het inhaleren van rook. Niemand hoefde met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De
woning is vervolgens nog geventileerd door de brandweer.

24/07/2 Zuid
019
Scharwoud
e

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Woensdagochtend omstreeks drie uur is aan de Dorpsstraat in Zuid Scharwoude brand ontstaan in een woning. In de
wasruimte was het vuur ontstaan in een droger. De brandweer zette de wasdroger buiten en ventileerde de woning. Er
raakte niemand gewond.

26/07/2 Groningen
019

Onbekend

computer

brand

woonhuis

1R

De brandweer heeft vrijdagmorgen even na tienen een brand geblust in een woning aan de Palembangstraat in Groningen.
De brand was ontstaan in een computer op zolder van de woning. De brandweer was de brand snel meester. Voor de
zekerheid werden ook de woningen in de omgeving van de door brand getroffen woningen ontruimd. Verder is de woning
geventileerd. Ambulancepersoneel onderzoekt een bewoner die rook geïnhaleerd heeft.
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28/07/2 Den Burg
019

vermoedelijk
kortsluiting

wasdroger

brand

woonhuis

0G

De Texelse brandweer is zaterdagavond in actie gekomen voor een droger die in brand was gevlogen.Dat was in een
woning aan de Schoonoordsingel in Den Burg. De schade bleef beperkt doordat de bewoner de brand snel
ontdekte.Niettemin kwam de woning vol rook te staan. Kortsluiting is vermoedelijk de oorzaak geweest.

28/07/2 Eindhoven
019

kortsluiting

oplader

brand

woonhuis

0G

Aan de Holstraat in Eindhoven heeft zondag rond het middaguur een woningbrand gewoed. De brand is ontstaan door een
acculader, die in de kast was gemonteerd. De brandweer heeft de beginnende binnenbrand geblust, maar kon niet
voorkomen dat de schade aan de woning enorm is. De acculader, mogelijk van een stofzuiger, veroorzaakte kortsluiting in
het pand. Dat zorgde ervoor dat wat kleding vlam vatte. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

02/08/2 Werkendam vermoedelijk
019
kortsluiting

zonnepanel
en

brand

woonhuis

0G

Bewoners van de Floreffestraat in Werkendam zijn geschrokken van de woningbrand, donderdagmorgen in hun straat. Bij
de brand werden het dak en de zolder van het huis verwoest. Vermoedelijk werd het vuur veroorzaakt door kortsluiting bij de
zonnepanelen op het dak. De brandweer en de installateur van de zonnepanelen stellen een onderzoek in naar de brand.
Eerder constateerde de brandweer al dat de brand is begonnen bij de zonnepanelen van de woningen, maar het kan ook
iets anders geweest zijn dan kortsluiting

04/08/2 Hilversum
019

Onbekend

meterkast

brand

appartement

0G

Zondagavond omstreeks half elf is aan de Kruissteeg in Hilversum brand uitgebroken in een appartementencomplex. Een
bewoonster hoorde geknetter in de meterkast.Al snel kwam er geknetter en rook uit de meterkast. De schade is beperkt,
doordat de brandweer snel was ingeschakeld. Vermoedelijk was een lekkage boven de meterkast de oorzaak.

06/08/2 Rotterdam
019

Onbekend

wasdroger

rook

woonhuis

0G

De brandweer is maandagavond naar de Overschiese Dorpsstraat in Rotterdam gestuurd vanwege een mogelijke brand in
een woning. Ter plaatse bleek het te gaan om een rokende wasdroger. Met behulp van de hoogwerker is de wasdroger naar
buiten gehaald zodat het gevaar geweken was. De brandweer kon na korte tijd weer vertrekken.

07/08/2 Utrecht
019

vermoedelijk
kortsluiting

vaatwasser

brand

woonhuis

1RZ

Een brandje in de Utrechtse wijk Overvecht heeft ervoor gezorgd dat een woning tijdelijk onbewoonbaar is geworden. De
brand in het huis aan de Fenny de Soet-Ten Boschdreef in de wijk Overvecht werd rond middernacht ontdekt. De vlammen
waren snel onder controle, vermoedelijk was er kortsluiting ontstaan in de vaatwasser.Bij het brandje kwam nogal wat rook
vrij en die werd ook door de bewoners ingeademd. Eén van hen moest ter controle naar het ziekenhuis. Twee katten
hadden ook last van de giftige dampen en zijn door de dierenambulance behandeld en meegenomen. Na de brand kon er
niet in de woning worden geslapen. De bewoners zijn ergens anders opgevangen.

09/08/2 Nijmegen
019

kortsluiting

elektrische
fiets

brand

bijgebouw

0G

De brandweer is vrijdagavond om 19:04 gealarmeerd voor een brand bijgebouw aan de Dijkgraaf van Wijckweg. Ter plaatse
ging het niet om een gebouw maar om een elektrische bakfiets welke in brand stond.De brandweer heeft de elektrische
bakfiets geblust. De oorzaak van de brand betreft kortsluiting. Niemand is gewond geraakt.

10/08/2 Bergschenh Onbekend
019
oek

zonnepanel
en

brand

woonhuis

0G

Aan het begin van de avond is er brand uitgebroken in het dak van een nieuwbouwwoning aan de Architectenlaan in
Bergschenhoek. De brand ontstond in de ingelegde zonnepanelen. ,,We blussen dan van een afstand omdat er spanning op
de panelen kan staan. Deze zonnepanelen kunnen niet afkoelen’’, vertelt hij. Bij bestaande huizen worden zonnepanelen op
het dak gelegd. De brand ontstond aan het begin van de avond. Er raakte niemand gewond.

29/04/2 De Hoef
019

vermoedelijk
kortsluiting

elektrische
fiets

brand

woonhuis

0G

Maandagavond zijn bewoners van een woning aan de Westzijde in De Hoef ontsnapt aan een woningbrand. Beneden in de
garage stond een elektrische fiets te smeulen. Toen de bewoners poolshoogte gingen nemen stond de garage vol met rook.
Zij belden direct de brandweer. Die heeft de fiets naar buiten verplaatst en de woning geventileerd. De eigenaar gaf aan dat
de fiets niet aan de lader stond. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.

11/08/2 Boskoop
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

Zondagavond 11 augustus rond 18.50 uur is brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Weteringpad in
Boskoop. Omdat de brand voor de hoofdzekering is, moet de netbeheerder de stroom komen afsluiten. Waardoor de brand
is ontstaan, is nog onduidelijk.
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11/08/2 Den Haag
019

kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

2RZ

Bij een brand in een woning aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag is vanmiddag veel schade ontstaan. Twee mensen
zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. De twee hebben rook ingeademd, laat de
brandweerwoordvoerder desgevraagd aan Regio15 weten. De brand werd rond 13.00 uur bij de hulpdiensten gemeld. Die
gingen direct ter plaatse. De brand in de slaapkamer van het appartement kon door de bewoners zelf worden geblust, de
brandweer heeft de woning daarna geventileerd. Een woordvoerder van de brandweer laat aan Regio15 weten dat de brand
is ontstaan door kortsluiting in een elektrisch apparaat. Hij spreekt van een ‘behoorlijke brand’. De schade aan de
slaapkamer is groot.

12/08/2 Doetinchem Onbekend
019

meterkast

brand

restaurant

0G

Er heeft maandag korte tijd brand gewoed in de kelder van restaurant De Zaak aan de Grutstraat in Doetinchem. Volgens
de eigenaar ontstond kortsluiting in een oude meterkast die niet meer werd gebruikt. ,,Ik heb geen idee hoe dat kan.
Gelukkig was mijn compagnon aan het klussen en kon hij snel de brandweer bellen. Het restaurant is op maandag gesloten,
dus er waren geen gasten aanwezig in het pand. De brandweer heeft het restaurant geventileerd. De schade is zeer beperkt
gebleven

16/08/2 Veghel
019

vermoedelijk
kortsluiting

diepvries

brand

garage

R

Een felle brand heeft een garagebox aan de Scheldehof in Veghel verwoest. De brandweer rukte met twee voertuigen uit
maar kon niet voorkomen dat de garagebox helemaal uitbrandde. De er naast gelegen autostallingen werden zwaar
beschadigd. Een buurtbewoner die rook binnen kreeg werd door ambulancepersoneel behandeld. De brand, die
vermoedelijk is ontstaan door kortsluiting in een diepvries, werd opgemerkt door een buurtbewoner. De man zag vlammen
uit de garagebox komen en waarschuwde direct de hulpdiensten.

17/08/2 Waalre
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Een wasdroger in een woning aan de Kerssemakerslaan in Waalre is zaterdagochtend in brand gevlogen. Er vielen geen
gewonden bij het incident. De bewoner van het huis probeerde het brandende apparaat, dat op de zolder van het huis stond,
in eerste instantie met een poederblusser te doven. Toen dat niet voldoende lukte, werd de brandweer ingeschakeld. Zij
kwam ter plaatse met een hoogwerker en een blusvoertuig. De wasdroger werd naar beneden gehaald en geblust.

19/08/2 Boxmeer
019

vermoedelijk
kortsluiting

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Op de Tuinfluiter in Boxmeer is maandagmiddag brand ontstaan op een zolderverdieping. Kortsluiting in de wasdroger is
vermoedelijk de oorzaak. De bewoners onder wie twee kinderen - hebben op tijd hun woning kunnen verlaten.

29/08/2 Holtum
019

kortsluiting

meterkast

brand

woonhuis

2R

In een woning in Holtum heeft in de nacht van woensdag op donderdag een brand gewoed. De brand brak rond half vier uit
aan het Eugenia hof. Twee bewoners hadden door het inademen van rook last van ademhalingsproblemen. Ze zijn ter
plekke behandeld door ambulancepersoneel. De brand ontstond in de meterkast, door kortsluiting.

31/08/2 Bolsward
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

Aan de Brunostraat in Bolsward heeft zaterdag aan de eind van de middag een brand in een meterkast gewoed. Toen de
brandweer ter plaatse kwam, kwam er rook uit de meterkast. Omstreeks 17:47 uur werd de brandweer opgeroepen voor de
brand in de woning. Eenmaal ter plaatse was de brand snel geblust. Hoe de brand is ontstaan in de meterkast is niet
bekend. Er raakte niemand gewond.

31/08/2 Leiden
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

Een woning aan het Avicennapad in Leiden is in nacht van vrijdag op zaterdag volledig uitgebrand. Volgens een
woordvoerder van de brandweer was er niemand thuis. Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen aan de voor- en
achterkant uit de woning. Het vuur was snel onder controle. De brandweer vermoedt dat het vuur is ontstaan in de
meterkast.

02/09/2 Vorden
019

vermoedelijk
kortsluiting

oven

brand

woonhuis

0G

In een keuken van een woning aan de Nieuwstad in Vorden heeft zondagmiddag korte tijd een kleine brand gewoed.
Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg de melding kort na 15.30 uur. De bewoonster van de woning was iets in de
oven aan het bakken toen deze in brand vloog. Door snel handelen wist men de schade te beperken. Vermoedelijk is
kortsluiting in de elektrische oven de oorzaak van de brand

koelkast

brand

woonhuis

0G

Woensdagmorgen werd de brandweer van Stadskanaal opgepiept voor een woningbrand aan de Brinkstraat in
Musselkanaal.Toen men ter plekke kwam bleek het te gaan om een brand van een electrisch apparaat in de woning. De
brandweer had de brand snel onder controle en voerde een na controle uit. Mogelijk was de oorzaak van de brand
kortsluiting in een koelkast.

04/09/2 Musselkana vermoedelijk
019
al
kortsluiting
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05/09/2 Emmen
019

Onbekend

meterkast

brand

café

2R

Bij Café de Brasserie in het centrum van Emmen is donderdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond in de meterkast.
De brand was rond 20.00 uur, ruim een half uur na de melding, onder controle. Twee mensen ademden rook in en moesten
door ambulancepersoneel worden gecontroleerd. De Brasserie en het naastgelegen pand, café de Zwetser, werden
ontruimd. De meterkast bevindt zich in het midden van de zaak. Bedrijfsleider van de Brasserie is binnen geweest en laat
weten dat de meterkast totaal verbrand is. In de zaak is vooral sprake van roet en waterschade.

10/09/2 Nieuwegein kortsluiting
019

meterkast

brand

woonhuis

0G

In de meterkast van een woning aan de Veldhoeve in Nieuwegein is in de nacht van maandag op dinsdag brand ontstaan.
De brand ontstond hoogstwaarschijnlijk door lekkage in de bovengelegen woning. De bewoonster van de getroffen woning
hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brand door kortsluiting ontstond even voor 01.00 uur. Brandweerlieden konden
uitbreiding van de brand voorkomen, waarna Stedin de stroom afsloot.

11/09/2 Doesburg
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Op de Hermaat in Doesburg heeft woensdagavond brand gewoed in een wasdroger van een woning. Bij de brand raakte
niemand gewond. De brand werd rond 18:45 uur ontdekt en gemeld, waarna de brandweer van Doesburg en Dieren
uitrukten. De bewoner, die de brand ontdekte, reageerde volgens de brandweer adequaat. Hij heeft de stekker uit de
wasdroger gedaan, de deur dicht van de droger en badkamer. Daardoor is de brand gestikt en heeft de brandweer niets
geblust. Wel hebben zij de wasdroger naar beneden gehaald en de woning geventileerd.

11/09/2 Doesburg
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Op de Hermaat in Doesburg heeft woensdagavond brand gewoed in een wasdroger van een woning. Bij de brand raakte
niemand gewond. De brand werd rond 18:45 uur ontdekt en gemeld, waarna de brandweer van Doesburg en Dieren
uitrukten. De bewoner, die de brand ontdekte, reageerde volgens de brandweer adequaat. Hij heeft de stekker uit de
wasdroger gedaan, de deur dicht van de droger en badkamer. Daardoor is de brand gestikt en heeft de brandweer niets
geblust. Wel hebben zij de wasdroger naar beneden gehaald en de woning geventileerd.

12/09/2 Zwaag
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Donderdagochtend even voor 05.30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een tussenwoning aan de
Waterkers is Zwaag. De brand leek zich vooral te bevinden in het dak van de woning. Snel na aankomst kon er gemeld
worden dat er zijn geen mensen in de tussenwoning meer aanwezig waren. Rond 6.20 uur kon de brandweer melden dat
de brand onder controle was. De brandweer van Wognum vermoed dat de brand werd veroorzaakt door een wasdroger.

13/09/2 Barneveld
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

1RZ

Een brand heeft vrijdagavond rond 20.15 uur een groot deel van de bovenverdieping van een woning aan de Lentetuin in
Barneveld verwoest. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Wel hadden meerdere personen veel rook
ingeademd. Eén persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij de
wasdroger. De brandweer had de brand snel onder controle, maar was nog enige tijd bezig met nablussen. De zolder van
de woning is zwaarbeschadigd. Op andere verdiepingen is sprake van roet- en waterschade opgelopen.

13/09/2 Eemnes
019

kortsluiting

zonnepanel
en

brand

woonhuis

0G

De woningbrand op het dak van drie huizen aan de Zuidersingel in Eemnes, is ontstaan door kortsluiting in een
zonnepaneelconnector. De brand gebeurde op vrijdag 13 september. De woningen waren net een maand geleden
opgeleverd toen de brand uitbrak. Inmiddels is het onderzoek naar de brand afgerond en is het herstel van de drie huizen
gestart.

13/09/2 Oeffelt
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

0G

Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van een brand in een aanbouw bij een woning aan de Provincialeweg (N621) in
Oeffelt. Dat zegt de politie. De brand brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag. De bewoners werden gewekt door een
brandmelder en konden samen met de hond op tijd de woning verlaten. Waardoor de kortsluiting is ontstaan is niet duidelijk.

16/09/2 Apeldoorn
019

vermoedelijk
kortsluiting

vaatwasser

brand

woonhuis

0G

De brandweer werd maandagavond rond 20.15 uur gealarmeerd voor een nacontrole brand aan de Korte Molenstraat in
Apeldoorn. De brandweer was snel ter plaatse. Bij aankomst bleek dat er een vaatwasser in een keuken in brand had
gestaan. De bewoners hadden al een eerste bluspoging gedaan maar schakelde toch de brandweer in. De brandweerlieden
hebben de vaatwasser naar buiten gebracht waar deze werd open gebroken om verder te kunnen blussen.De schade aan
de woning is beperkt gebleven doordat de brand tijdig werd ontdekt. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van
de brand zou mogelijk kortsluiting zijn geweest.
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16/09/2 Oss
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

0G

Het huis van Veggel aan de Teugenaarsstraat is onbewoonbaar. In ieder geval de komende maanden. Maandagochtend zat
de bewoonster tv te kijken, toen ze opeens een oranje gloed van de veranda aan de achterkant van het huis zag komen. Die
stond in een mum van tijd in lichterlaaie. Er vielen geen gewonden, maar de kat is niet meer gezien. Over hoe de brand is
ontstaan is officieel nog niets bekend. Kortsluiting, denkt het echtpaar zelf. ,,Er was daar niets anders dan een tv die in het
stopcontact zat. Iets anders dan dat kan ik niet bedenken.”

16/09/2 Oene
019

Onbekend

wasdroger

brand

restaurant

0G

De vuurzee die restaurant De Rietstulp in Oene zaterdagnacht verwoestte, is vermoedelijk ontstaan door brandoorzaak
nummer één. ,,Het lijkt er op dat het in de wasdroger begonnen is", zegt de eigenaar. De droger stond uit. Maar er zaten wel
doeken in die warm waren. Volgens een onafhankelijk bureau hebben die waarschijnlijk vlam gevat. Hij prijst zich ook
gelukkig dat er geen slachtoffers zijn gevallen. ,,

18/09/2 Hellevoetslu Onbekend
019
is

wasdroger

brand

woonhuis

2G

Woensdagavond 18 september rond 21.30 uur is brand ontstaan in een droger aan de Koedijk in Hellevoetsluis. Door een
nog onbekende oorzaak heeft een droger vlam gevat. De brandweer heeft de brand snel geblust, en de woning
geventileerd. Twee bewoners zijn gewond geraakt en gecontroleerd in de ambulance.

18/09/2 Weesp
019

onbekend

zonnepanel
en

brand

woonhuis

0G

In het dak van een woning aan de Fort Abcoudestraat in Weesp is woensdag rond het middaguur brand ontstaan. De
oorzaak ligt mogelijk bij de zonnepanelen. De brand was snel onder controle door de zonnepanelen uit te zetten.

21/09/2 Roermond
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Harry Schreursstraat in Roermond heeft zaterdagmiddag een korte, hevige brand gewoed. De woning
is door de brand onbewoonbaar. De brand brak uit rond half zes en was binnen een half uur meester. In de korte tijd is de
gehele woning van beneden tot boven uitgebrand, meldt een woordvoerder van de brandweer. Er is niemand gewond
geraakt. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast.

22/09/2 Heemskerk
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

2R

In een woning aan de Beneluxlaan in Heemskerk is zondagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond even voor 13.00
uur in de droger. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse. Inmiddels is de brand uit. De bewoners konden de
woning op tijd verlaten. Twee personen worden nagekeken in een ambulance in verband met rookinhalatie.

23/09/2 Waalwijk
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Er is maandagochtend brand uitgebroken op de eerste verdieping van een rijtjeshuis aan de Lijsterbesstraat in Waalwijk.
Rond tien voor elf werd het signaal brand meester gegeven. De brand ontstond vermoedelijk door de wasdroger, stelt de
brandweer. Er vielen geen gewonden.

24/09/2 Bergen op
019
Zoom

Onbekend

wasdroger

brand

Chalet

0G

Op camping De Bergse Hoeve woedde dinsdag aan het begin van de avond een uitslaande brand in een chalet. Een
bijgebouw is afgebrand, het chalet zelf heeft veel rookschade. Rond 19.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Het
chalet werd waarschijnlijk permanent bewoond. De bewoonster is op tijd buiten gekomen. Er vielen geen gewonden. De
brand is mogelijk ontstaan in een oververhitte wasdroger

01/10/2 Utrecht
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

De brandweer moest dinsdagochtend een brand blussen in een pand aan de Nachtegaalstraat. Het gaat om het pand
Nachtegaalstraat Een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht meldt dat drie personen zich een tijd hadden opgehouden
op het balkon van de woning. De brandweer heeft deze mensen geholpen de woning te verlaten. De brand is vermoedelijk
gestart bij de meterkast op de begane grond.

02/10/2 Den Haag
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

1Z

Aan de Vogeltuinen in Den Haag is vannacht in een woning brand uitgebroken in een wasdroger. Uit voorzorg werden
naastgelegen huizen ontruimd. Een bewoner werd door de brandweer met een ladder uit de woning gehaald en naar het
ziekenhuis gebracht voor controle. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend.

02/10/2 Zoeterwoud Onbekend
019
e

meterkast

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Weipoortseweg in Zoeterwoude vloog gisteravond de meterkast door nog onbekende oorzaak in
brand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de meterkast en is men de brand direct met een flinke straal
water te lijf gegaan.

02/10/2 Zaamslag
019

meterkast

brand

woonhuis

0G

Woensdagmiddag 2 oktober rond 17.25 uur is brand ontstaan in een woning aan de Terneuzensestraat in Zaamslag.In de
woning was brand ontstaan in de meterkast. Na aankomst van de brandweer was de brand snel onder controle. Wat de
oorzaak van de brand is, is onduidelijk.
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03/10/2 Winterswijk
019

Onbekend

wasdroger

brand

restaurant

0G

Een wasdroger heeft donderdagochtend een kleine brand veroorzaakt in een horecagelegenheid aan de Markt in
Winterswijk. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen.“Een afwijking in de wasdroger veroorzaakte de brand”, zo
laat de wijkagent weten. Het vuur ontstond rond 9.00 uur in de horecazaak, waarna hulpdiensten snel ter plaatse waren.
Volgens de wijkagent is niemand gewond geraakt bij de brand en is er slechts rookschade ontstaan.

04/10/2 Gouda
019

Onbekend

magnetron

brand

woonhuis

1Z

Vrijdagavond 4 oktober rond 19.30 uur is brand ontstaan in een magnetron in een woning aan de Jac. P. Thijsselaan in
Gouda. De buren hoorde een brandalarm afgaan. Hierop zijn de hulpdiensten gewaarschuwd. Bij aankomst van de
brandweer hebben ze deur opengeramd. In de woning troffen ze een brand aan en een vrouw. De brand is geblust en de
bewoner werd opgevangen door het ambulancepersoneel. Uiteindelijk is ze met rookinhalatie naar het ziekenhuis vervoerd.

09/10/2 Arnhem
019

vermoedelijk
kortsluiting

Elektrische
deken

brand

woonhuis

0G

Een inwoonster van Arnhem kreeg woensdagavond de schrik van haar leven. Ze wilde haar bed opwarmen met een
elektrische deken. Op het moment dat de vrouw haar slaapkamer in haar huis aan de Apeldoornseweg weer binnenkwam,
bleek haar bed in brand te staan. Mogelijk heeft kortsluiting in de elektrische deken de brand veroorzaakt. De bewoonster
wist zelf de brand grotendeels te blussen. De brandweer die snel ter plekke kwam hoefde alleen nog na te blussen en de
woning te luchten. Niemand raakte gewond en door het snelle ingrijpen lijkt de schade volgens de brandweer mee te vallen.

09/10/2 Doorn
019

Onbekend

magnetron

brand

zorginstelling

0G

Een magnetron die vlam vatte, zorgde vanmiddag voor paniek bij zorgcentrum Oranjestein. De brandweer rukte met groot
materieel uit, maar bij aankomst bleek de brand al onder controle. Doordat er vlammen uit de magnetron kwamen, ontstond
tijdelijk paniek in het zorgcentrum. Omdat de brand in een zorgcentrum was, werd al snel een extra brandweerwagen
opgeroepen. Inmiddels zijn de vlammen uit en is het sein brand meester gegeven.

10/10/2 Alkmaar
019

vermoedelijk
kortsluiting

vaatwasser

brand

woonhuis

0G

Bewoners van een woning in de Bannewaard werden in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door een brand
in de keuken. Vermoedelijk was de brand ontstaan door kortsluiting in de vaatwasser. De brandweermannen waren snel ter
plaatse en hebben de brand vlot kunnen blussen. Ambulancemedewerkers waren ook naar de Bannewaard gekomen om de
bewoners na te kijken op mogelijk geïnhaleerde rook. Voor zover bekend hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis.

11/10/2 Nieuwolda
019

kortsluiting

stekkerdoos brand

woonhuis

0G

Kortsluiting in een stekkerdoos in de bijkeuken heeft vrijdag rond het middaguur een woningbrand veroorzaakt in de
Prunuslaan in Nieuwolda. Het brandweerkorps Wagenborgen had de brand snel onder controle. De bewoners konden de
woning tijdig verlaten. Niemand raakte gewond.

12/10/2 Rotterdam
019

kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

0G

Bij een brand in een woning in Rotterdam heeft de brandweer een kat gered. Er is veel schade in de woning, het huisdier
raakte gewond. De brand ontstond rond 19:45 uur in een woning aan de Halmstederf. De brand ontstond door kortsluiting.
Verder was er niemand thuis.

13/10/2 Breskens
019

Onbekend

magnetron

brand

zorginstelling

0G

De brandweer is zondagmorgen met spoed uitgerukt voor een brandmelding in een woonzorgcomplex in Breskens. Er
raakte niemand gewond. Rond 09.00 uur werd er een brand gemeld in een appartement in het pand aan de Westlandstraat.
Het automatische brandmeldsysteem ging af en er werd rook gezien in een appartementn. In een magnetron was een klein
brandje ontstaan wat heeft geleid tot lichte rook in het betreffende appartement. De rook heeft zich niet in het gebouw
verspreid.. De bewoner van het appartement heeft geen rook ingeademd en heeft geen gezondheidsklachten.

13/10/2 Brunssem
019

Onbekend

wasdroger

brand

Sportgebouw

0G

In het sportcomplex van BSV Limburgia in Brunssum heeft zondag namiddag kort brand gewoed. Volgens Zo-NWS brak het
vuur rond 17:30 uur uit in een wasdroger die in een poetshok stond. De brandweer van Schinveld wist het vuur snel te
blussen. Niemand is bij de brand gewond geraakt. Wel zijn het gebouw en veel spullen beschadigd door rook en roet.

14/10/2 Zevenhuize
019
n

oververhitting

elektrische
pan

brand

woonhuis

0G

De brandweer werd maandagmiddag iets na half twee gealarmeerd voor een woningbrand aan de Zevenhuizense
Couperussingel. Bij aankomst bleek de bewoner een na gebruik niet uitgeschakelde en in brand gevlogen elektrische pan
en spullen die daaromheen stonden, inmiddels grotendeels met de tuinslang te hebben gedoofd. De brandweer heeft het
brandje, dat gepaard ging met veel rook, verder geblust.
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15/10/2 Apeldoorn
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

2R

Bewoners van een woning aan de Kraaienweg in Apeldoorn zuid werden in de nacht van maandag op dinsdag wakker van
een woningbrand.Rond 00.30 uur brak er door nog onbekende oorzaak brand uit in de meterkast. De bewoners lagen op dat
moment al in bed te slapen maar konden tijdig hun woning verlaten. Ze belde direct de brandweer, zij kwamen met spoed
ter plaatse. De brandweer had het brandje in de meterkast snel onder controle. In de woning was naast de bewoners ook
een hond aanwezig. Ook deze kon tijdig in veiligheid worden gebracht. Voor twee personen, twee mannen kwam een
ambulance ter plaatse. Zij hadden namelijk wat rook ingeademd. Na behandeling en controle in de ambulance hoefde zij
niet mee naar het ziekenhuis.

15/10/2 Oosterstraa vermoedelijk
019
k
kortsluiting

koelkast

brand

schuur bij
woonhuis

0G

In een schuur aan de Dwarsvaartweg in Oosterstreek heeft de brandweer dinsdagavond een brand moeten blussen. Op
voorhand werd er opgeschaald naar middelbrand, omdat er meerdere voertuigen in de schuur aanwezig waren. De brand
bleef beperkt tot een koelkast die in de schuur stond. De brandweer heeft de brandende koelkast geblust. De voertuigen
bleven ongedeerd. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.

18/10/2 Noordwijker Onbekend
019
hout

elektrisch
apparaat

brand

stacaravan

0G

Brandweer en politie zijn in de nacht van woensdag op donderdag rond twaalf uur uitgerukt naar camping Sollasi aan de
Duinschoo ten in Noordwijkerhout. Daar was in een ruimte bij een stacaravan brand uitgebroken in een elektrisch apparaat.
Nog voor de komst van de hulpdiensten wist de bewoner het vuur zelf te doven. Nadat duidelijk was dat het gevaar was
geweken, kon iedereen weer terug naar zijn post

20/10/2 Bilthoven
019

Onbekend

magnetron

brand

appartement

2R

De brandweer is uitgerukt naar de Gregoriuslaan in Bilthoven. Daar woedde een kleine brand in een
appartementencomplex. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Twee mensen hebben rook ingeademd en
worden nagekeken door ambulancepersoneel. De brand zou zijn begonnen in een magnetron in een van de woningen. Alle
bewoners moesten het gebouw uit.

21/10/2 Ede
019

Onbekend

wasdroger

brand

zorginstelling

0G

Bij zorginstelling ‘s Heerenloo aan de Waarderhout in Ede heeft maandagmorgen een korte tijd een brand gewoed. In de
linnenkamer heeft een wasdroger vlam gevat, zo meldt de brandweerwoordvoerder. Niemand raakte gewond.

21/10/2 Winschoten oververhitting
019

rook

#REF!

zorginstelling

0G

De brandweer is maandagochtend opgeroepen voor een brandmelding bij Oldwolde afd PG Appelhof aan de Udesweg in
Winschoten. In een kast in het gebouw was rook waarneembaar. Volgens de brandweer was de oorzaak van de
rookontwikkeling een oververhitte magnetron. Er vielen geen gewonden bij het incident.

21/10/2 Oud019
Beijerland

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Het was even schrikken voor de bewoners en buren want de droger in een woning aan de Beetwortelweg in de
Spuioeverwijk in Oud-Beijerland vatte vlam. De schade bleef gelukkig dankzij de Brandweer beperkt tot wat
rookontwikkeling in de woning en bluswater op zolder. En helaas, de wasdroger zelf raakte total loss.

23/10/2 Gieterveen
019

vermoedelijk
kortsluiting

meterkast

brand

woonhuis

0G

Woensdagmiddag werd de brandweer van Gasselternijveen en Gieten opgeroepen voor een brand in een meterkast aan de
Meertensweg in Gieterveen. De bewoners hadden de rookmelder in de meterkast horen afgaan en roken een vreemde
brandlucht. De brandweer heeft een onderzoek ingesteld en ontdekte dat er ergens kortsluiting was geweest. Een
installateur zal de meterkast onderzoeken en repareren.

23/10/2 Abbenbroek Onbekend
019

meterkast

brand

woonhuis

0G

Woensdagmorgen 23 oktober rond 10.40 uur is brand ontstaan in een meterkast van een woning aan de Schoolstraat in
Abbenbroek. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer heeft de brand met schuim weten te blussen. Hoe deze brand
is ontstaan is onduidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen.

24/10/2 Leiden
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

Donderdagavond 24 oktober rond 21.55 uur is brand ontstaan in een meterkast aan de Jan Keldermansstraat in Leiden.
Door de brand in de meterkast zijn twee woningen zonder stroom komen te zitten. De netbeheerder is ingeschakeld om dit
op te lossen. Hoe de brand in de meterkast heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen.

25/10/2 Leiden
019

Onbekend

magnetron

brand

woonhuis

0G

Een magnetron heeft in een woning aan de Willem de Zwijgerlaan in Leiden brand veroorzaakt. De brand ontstond
donderdagavond rond 20.15 uur. De bewoner had de magnetron iets te lang aan laten staan. Dit heeft vlam gevat, waarbij
veel rook bij vrij kwam. Doordat de magnetron dicht zat, is brand mogelijk vanzelf uitgegaan. Uit de woning kwam veel rook
en een sterke brandlucht. De bewoner was nergens te vinden, maar even later kwam hij aanlopen. Hij zat in zijn achtertuin.
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25/10/2 Arnhem
019

oververhitting

elektrische
kookplaat

brand

seniorencomp 1RZ
lex

Een oudere vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag door de brandweer uit haar woning aan het Sint Walburgisplein in
Arnhem gered nadat er brand was ontstaan in de keuken. Daar was een elektrische kookplaat aan blijven staan. Om de
vrouw te redden moest de deur worden geforceerd. Ambulancepersoneel heeft zich over de vrouw ontfermd. Ze is naar het
ziekenhuis gebracht om te controleren of ze niet te veel rook had ingeademd. Volgens een woordvoerder van de brandweer
was het een kleine brand, maar was de rookontwikkeling enorm.De brand was snel geblust maar heeft veel schade
veroorzaakt.

27/10/2 Schiedam
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Bouwmeesterweg in Woudhoek heeft vanmorgen korte tijd brand gewoed. Die was ontstaan in een
wasdroger. De brandweer had de situatie snel onder controle. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

01/11/2 Sprang019
Capelle

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

1Z

Bij een felle woningbrand aan de Vier Heultjes in Sprang-Capelle is donderdagnacht een persoon gewond geraakt. Door de
brand, die ontstond in een wasdroger, werd de woning verwoest. Hoe de brand in de wasdroger precies is ontstaan, is nog
onduidelijk. De woning brandde van binnen volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. De brandweer kwam ter plaatse en
heeft het vuur weten te blussen. Het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat zijn precieze verwondingen
zijn , is nog onduidelijk.

01/11/2 Haarlem
019

Onbekend

wasdroger

brand

studentenflat

0G

In een studentenflat aan de Spaarndamseweg heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed.De brand werd even voor 22:00
uur ontdekt. De brand werd in korte tijd door de brandweer geblust, waarna de woning geventileerd moet worden. Het is
onduidelijk of er slachtoffers gevallen zijn. Ambulancepersoneel kwam langs om een van de bewoners te controleren.
Volgens de hulpdiensten begon de brand in de wasdroger in het gezamenlijke washok op de begane grond.

04/11/2 Hellevoetslu Onbekend
019
is

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Op maandagmiddag 4 november vloog aan de Schudegge een wasdroger op de zolderetage van een woning in brand. De
bewoner waarschuwde de hulpdiensten maar kon zelf in de tussentijd de brand al gedeeltelijk blussen. Eenmaal ter plaatse
heeft de brandweer de brand nageblust. Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident.

04/11/2 Tolbert
019

kortsluiting

oven

brand

woonhuis

0G

In de keuken van een woning aan ‘t Oelbred in Tolbert is maandagavond rond half acht brand ontstaan. Bewoners zagen
rook uit het keukenblok komen en belden 1-1-2. De brandweer constateerde kortsluiting in de oven, waarop de elektriciteit
werd afgesloten en de oven uit het keukenblok werd verwijderd.

04/11/2 Harderwijk
019

kortsluiting

onbekend

brand

school

0G

Basisscholen Leonardo en Valentijn in Harderwijk zijn vanochtend ontruimd vanwege een brand. Na een halfuurtje konden
docenten en leerlingen terugkeren naar hun klaslokalen. Er raakte niemand gewond. Beide scholen zijn gevestigd aan het
Vliepad, het zijn buren van elkaar. De brand ontstond rond 10.30 uur in het pand van Leonardo en was het gevolg van een
kortsluiting. Die werd op haar beurt weer veroorzaakt door een lekkage in het dak. ,,Toen het alarm afging, is de school
direct ontruimd’’, vertelt een docent. ,,De hulpdiensten waren razendsnel ter plaatse en de brand kon snel worden geblust.’’

05/11/2 Rotterdam
019

Onbekend

magnetron

brand

zorginstelling

0G

Dinsdagmiddag 5 november rond 12.55 uur is brand ontstaan in een woning van Verpleeghuis Borsate aan de
Meidoornsingel in Rotterdam. Een magnetron vatte vlam. De brandweer heeft de brand geblust. Wonder boven wonder
raakte niemand gewond.

06/11/2 Apeldoorn
019

vermoedelijk
kortsluiting

wasdroger

brand

appartement

0G

Woensdagochtend heeft er rond 10:25 een korte tijd brand gewoed in een appartement aan de Mauvestraat. Een wasdroger
stond in brand. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel geblust. Hierna heeft de brandweer de wasdroger
naar buien gebracht. Bij de brand kwam lichte rookontwikkeling vrij. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting.
Niemand is gewond geraakt.

08/11/2 Medemblik
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

1Z

In de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks drie uur is in een klein wooncomplex aan de Achterom in Medemblik een
brand ontstaan in een woning. Hij kwam naar beneden toe gerend,” zegt een onderbuurman. Volgens hem was er
kortsluiting.Brandweer werden ingeschakeld en moest de bewoner naar buiten brengen, omdat hij terug de woning weer
was ingegaan. Het gaat om een kleine brand. Toch moest hij naar het ziekenhuis worden gebracht voor behandeling. De
politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. De schade bleef beperkt tot de woning zelf.
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14/11/2 Schijndel
019

Onbekend

Elektrische
deken

brand

tijdelijk
woongebouw

0G

Een elektrische deken in een van de kamers van de tijdelijke bewoners van het oude gemeentehuis in Schijndel is
donderdagochtend in brand gevlogen. Daarbij raakte ook het matras onder het deken in brand.De bewoner had zelf
blusmiddelen om de brand mee te blussen. Maar ondertussen was ook het brandalarm afgegaan en kwam de brandweer
aangesneld. De brand bleef beperkt tot de kamer van de bewoner en het matras.

16/11/2 Den Bosch
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

0G

In de Van Ysselsteinstraat in Den Bosch woedde zaterdag aan het einde van de middag een fikse woningbrand. Het vuur
ontstond waarschijnlijk door kortsluiting op zolder. De brand sloeg over op het isolatiemateriaal in het dak. Omdat het huis al
vrij oud is, bestond dat uit riet en ander droog materiaal. Het lijkt erop dat de woning flinke schade heeft opgelopen. De
straat werd tijdens het blussen enige tijd afgezet.

17/11/2 Egmond
019
aan Zee

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

vakantiehuis

0G

Een vakantiehuis aan de Marshallstraat in Egmond aan Zee is zondagochtend in brand gevlogen. Niemand raakte gewond.
Het vakantiehuis stond in de achtertuin van een woning. Mogelijk is de brand ontstaan door kortsluiting. Een hoogwerker
van de brandweer kwam ter plaatse om het dak open te maken en de brand te blussen. Het vakantiehuis liep veel schade
op door de brand.

18/11/2 Papendrech Onbekend
019
t

wasdroger

brand

flatwoning

0G

Een wasdroger heeft zondagavond brand veroorzaakt op de tweede verdieping van een flat aan de P.C. Hooftlaan. De
brandweer was snel ter plaatse en had het vuur binnen korte tijd onder controle. Er was veel rook vrijgekomen en dus
werden ook naastgelegen woningen geventileerd. Niemand raakte gewond.

18/11/2 Voorthuizen vermoedelijk
019
kortsluiting

bedrading

brand

woonhuis

0G

De brandweer van Voorthuizen is zondagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Woudweg. De bewoners, een
man, vouw en kind, bleven ongedeerd. De hulpdiensten, waaronder de brandweer en twee eenheden van de politie, werden
rond 12.15 uur gealarmeerd voor een brand in een chalet aan de Woudweg. Ter plaatse trof de brandweer de smeulende
resten aan van een centrale contactdoos in het plafond en een dekbed. De bewoners hadden zich voor de komst van de
brandweer al in veiligheid kunnen brengen. Mogelijk dat er kortsluiting in de centrale contactdoos is ontstaan waarna het
armatuur dat eraan bevestigd was is gaan smelten. De hete smeltende resten zijn op het dekbed terecht gekomen waardoor
het dekbed heeft liggen schroeien. Door snel optreden van de brandweer Voorthuizen kon erger worden voorkomen. De
brandweer heeft de contactdoos uit het plafond gezaagd. De woning is voorlopig niet bewoonbaar.

19/11/2 De Lier
019

Onbekend

meterkast

rook

woonhuis

0G

Brandweer De Lier en Maasdijk plus de hoogwerker uit Naaldwijk werden dinsdagochtend om 11:25 uur gealarmeerd voor
een gebouwbrand aan de Doys van der Doesstraat. Bewoners merkten dat er enige rookontwikkeling bij de meterkast in hun
huis was ontstaan, en belden de hulpdiensten nadat ze zichzelf in veiligheid hadden gebracht.Brandweer De Lier was als
eerste ter plaatse en wist door een snelle blusactie te voorkomen dat de brand zou uitbreiden naar boven. Wel is er
aanzienlijk brand- en rookschade ontstaan in de woning.

19/11/2 Barneveld
019

Onbekend

wasdroger

brand

zorginstelling

0G

Zondagmiddag vatte de wasdroger in hun appartement in woonzorgcentrum Neboplus aan de Johan de Wittlaan vlam.
Binnen afzienbare tijd stond de woning vol met rook. ,,We zijn zo blij dat ons verder niets mankeert”, blikken ze een dag later
terug. Na het bezoek aan de ambulance is het echtpaar weer naar binnen gebracht.

20/11/2 Kloosterhaa Onbekend
019
r

computer

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Randweg in Kloosterhaar heeft een kleine brand gewoed. Volgens de bewoonster was de brand
ontstaan bij de computer in een slaapkamer. De hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder de brandweer uit
Hardenberg, Bergentheim en Tubbergen. De brand was snel onder controle. Hoe groot de schade in de slaapkamer en aan
de pc is, kon nog niet worden gezegd. Er is niemand gewond geraakt.

21/11/2 Breukelen
019

magnetron

brand

zorginstelling

2R

Het was vanavond even schrikken voor bewoners van seniorencomplex 't Heycop in Breukelen. Rond 18.00 uur gingen de
brandmelders in het gebouw af. Het bleek te gaan om een relatief klein incident. Oorzaak van de brandmelding bleek een
magnetron die vlam had gevat. De brandweer heeft het vuurtje gedoofd. Beide bewoners zijn door ambulancepersoneel
gecontroleerd omdat ze rook hadden ingeademd.
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22/11/2 Broek op
019
Langedijk

vermoedelijk
kortsluiting

verlichting

brand

appartement

0G

Bewoners van het wooncomplex aan het Broekerplein in Broek op Langedijk werden in de nacht van donderdag op vrijdag
wakker van een brandje vlak buiten de woning. Ze vluchten daarom hun woning uit en eenmaal buiten blijkt een houten
wand in brand te staan. Eén van de buurtbewoners kwam direct in actie en begon met blussen. De gealarmeerde brandweer
was snel ter plaatse en heeft korte metten gemaakt met de vlammen. Daarna is het wandje gesloopt. Omdat ook de
buitenverlichting van twee hoger gelegen woningen uit was en de brand binnen is begonnen lijkt kortsluiting aannemelijk.

23/11/2 Stadskanaa Onbekend
019
l

meterkast

brand

woonhuis

0G

Gisteravond is de brandweer van Stadskanaal uitgerukt voor een brand in een meterkast. Om twintig over tien gisteravond
werd de brandweer van Stadskanaal gealarmeerd voor een woningbrand aan de Burgemeester Reyndersstraat in
Stadskanaal. Daar bleek brand te zijn in de meterkast. De brandweer had het vuur snel onder controle. Voor zover bekend
raakte niemand gewond.

25/11/2 Breskens
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

In een pand aan de Dorpsstraat in Breskens heeft maandagavond een brandje gewoed in een meterkast. Bij de brandweer
kwam rond 17.35 uur een melding binnen van een brandgerucht aan de Dorpsstraat. In een pand was rook waargenomen
uit een meterkast. De blusgroep van de post Breskens ging ter plekke om het incident te bestrijden. Volgens de brandweer
bleek de schade ter plekke mee te vallen.

26/11/2 Rotterdam
019

Onbekend

wasdroger

brand

restaurant

0G

In een van de restaurants in gebouw Montevideo aan de Otto Reuchlinweg in Rotterdam heeft op twee plekken brand
gewoed. Eerst kwam er rook uit het washok, daar stond de wasdroger in brand. Toen die was geblust, werd ook in de
keuken een verhoogde waarde koolstofmonoxide. Er bleek brand te zijn in de afzuiginstallatie. De brand werd binnen drie
kwartier geblust. Omdat er veel rook was vrijgekomen, ging de brandweer op elke verdieping metingen verrichten en
ventileren. Er zijn geen woningen ontruimd, maar een aantal mensen dat zelf naar buiten was gegaan, mocht niet gelijk
terug naar binnen vanwege de rook.

28/11/2 Naaldwijk
019

Onbekend

wasdroger

brand

bedrijf

3RZ

Donderdag 28 november werd rond 22.10 uur brand ontdekt in een bedrijfspand aan de Industriestraat. De brand ging
gepaard met enige rookontwikkeling. De brand zou zijn ontdekt door beveiligers die af waren gegaan op een
inbraakmelding. De eigenaar heeft nog een bluspoging gedaan, maar tevergeefs. De brandweer kwam direct met meerdere
blusvoertuigen ter plekke om de brand te bestrijden. Vanwege het inademen van rook zijn drie personen nagekeken door
het ambulancepersoneel. Zij zijn voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van de brand was een
wasdroger die in het pand stond. De brandweer wist de brand te blussen en heeft het pand geventileerd.

01/12/2 Emmen
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

1Z

In een woning aan de Fokkingeslag in de Emmerwijk Angelslo heeft vanmiddag een brand gewoed. Om 14:30 werd de
brandweer van Emmen met spoed opgeroepen voor de brand. Eenmaal ter plaatse bleek er een wasdroger op de
bovenetage van de woning in brand te staan. Omdat er iemand gewond raakte bij de brand werd ook een ambulance met
spoed opgeroepen. De brandweer had de brand na 20 minuten onder controle en kon even later retour kazerne. Bij de
brand kwam korte tijd veel rook vrij, wat over Angelslo heen trok. De oorzaak van de brand niet bekend.

01/12/2 Echt
019

Onbekend

magnetron

rook

AZC

0G

De brandweer is zondagavond gealarmeerd voor een brand in het asielzoekerscentrum in Echt. Bij het azc aan de
Pepinusbrug kwam rook vrij. Uit onderzoek van de brandweer is gebleken dat een magnetron, waar eerder eten in was
opgewarmd, de boosdoener was. Niemand raakte gewond.

02/12/2 Oosterhout
019

kortsluiting

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Aan de Jan Steenlaan in Oosterhout heeft een rijtjeshuis in brand gestaan. De brandweer probeerde met man en macht te
voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de buren. De bewoners zijn veilig, maar ze zijn wel op zoek naar hun
katten.De brand is op zolder ontstaan. De brand ontstond door kortsluiting in een wasdroger. De brandweer spreekt van
'behoorlijk wat schade' in de woning.

06/12/2 Veenendaal Onbekend
019

wasdroger

brand

woonhuis

0G

De brandweer is vrijdagmiddag opgeroepen voor een zolderbrand bij een woning aan de Noorderkroon. Daar had een
wasdroger vlam gevat waardoor de brand is ontstaan. De brandweer en politie gingen meteen naar de woning, de
brandweer had de brand snel geblust. De bewoners zijn bij buren opgevangen, maar bleven ongedeerd. De zolder liep rooken waterschade op.
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06/12/2 Haarlem
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Rijksweg in Santpoort-Noord is vrijdagmiddag een brandje uitgebroken. De wasdroger vatte vlam op
de eerste verdieping van het pand. De brandweer is erbij geweest, maar men hoefde niet veel meer te blussen. Wel hebben
brandweerlieden de droger naar buiten getild. Een ruimte in de woning heeft rookschade opgelopen.

06/12/2 Haren
019

vermoedelijk
kortsluiting

Jacuzzi

brand

tuin bij
woonhuis

0G

In de achtertuin van een huis aan de Ridderspoorweg in Haren is vrijdagmiddag een jacuzzi in brand gevlogen. De jacuzzi
werd op dat moment niet gebruikt. Brandstichting wordt uitgesloten. Kortsluiting in een van de onderdelen is de
vermoedelijke oorzaak van de brand. De brandweer bluste de brand. De jacuzzi raakte zwaar beschadigd.

08/12/2 Venlo
019

Onbekend

meterkast

brand

appartement

1G

De brand brak even voor middernacht zaterdagavond uit in de meterkast. De woningen werden ontruimd en de bewoners
zijn door de gemeente tijdelijk op een andere plek ondergebracht. Ze kunnen nog niet terug naar huis omdat de gas- en
stroomtoevoer naar de twee-onder-één-kap-woning zijn afgesloten. Volgens de brandweer gaat het om 14 of 15 mensen die
in de woningen voor begeleid wonen aan de Franciscanenstraat verbleven. Zeker één van hen is onderzocht door medisch
personeel. Hoe de brand in de meterkast kon ontstaan, is nog niet bekend. Maandag wordt er verder onderzoek gedaan
naar de oorzaak.

10/12/2 Breskens
019

Onbekend

magnetron

rook

zorginstelling

2R

Rond 17:20 uur kwam de melding van het alarm bij het woonzorgcomplex aan de Westlandstraat binnen bij de hulpdiensten.
De blusgroep van brandweer Breskens werd met spoed gealarmeerd. Eenmaal ter plaatse bleek dat er in één van de
appartementen sprake was van rookontwikkeling. De rookontwikkeling werd veroorzaakt door een magnetron. Een
ambulance is met spoed ter plekke gekomen om één van de medewerkers en de bewoonster van het appartement na te
kijken.

13/12/2 Zwolle
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

De brandweer is donderdag uitgerukt voor een mogelijke woningbrand aan de Wayerkamp in Zwolle-Zuid. In de meterkast
werd een brandlucht geroken. Rond tien over half zes ’s middags roken de bewoners een brandlucht in de meterkast. Zij
belden hierop het alarmnummer112. Ter plaatse kon de brandweer geen vuur ontdekken.Netbeheerder Enexis gaat de
meterkast verder onderzoeken.

14/12/2 Maarsberge Onbekend
019
n

meterkast

brand

woonhuis

0G

De brandweer is vannacht uitgerukt voor een brandje aan het Samuel de Marezhof in Maarsbergen. In een woning was er
brand uitgebroken in de meterkast. Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. Hierdoor zijn er ook geen
gewonden gevallen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

15/12/2 Amsterdam
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

0G

Een woning aan de Marnixstraat in het centrum van Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag onbewoonbaar
geraakt na een brand. De brand ontstond rond 2.00 uur vermoedelijk in de wasdroger. De bewoners konden het pand op tijd
verlaten. Niemand raakte gewond. De brandweer had de brand snel geblust. De wasdroger en de wasmachine zijn uit de
woning gehaald.

15/12/2 Oostvoorne
019

Onbekend

meterkast

brand

zorginstelling

0G

Aan de Molendijk in Oostvoorne heeft zondagmiddag een brand gewoed in een bijgebouw van een zorgboerderij. De brand
is ontstaan in de meterkast. Het vuur ontstond rond 13:20 uur in het bijgebouw. Dit gebouw wordt gebruikt om in te wonen.
Door de brand in de meterkast is in een deel van het pand de electriciteit uitgevallen. De mensen worden elders in het pand
opgevangen.

17/12/2 Emmen
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Laan van de Bork in de Emmerwijk Emmerhout is vanmiddag brand uitgebroken in een meterkast. Om
14:29 werd de brandweer met spoed opgeroepen. Eenmaal ter plaatse kwam er veel rook uit de woning. De brandweer had
de brand snel onder controle. De oorzaak van de brand is niet bekend, bij de brand vielen geen gewonden.

18/12/2 Schiedam
019

Onbekend

elektrisch
apparaat

brand

woonhuis

0G

Een woningbrand in een bovenwoning aan de Celciusstraat is woensdagavond net op tijd ontdekt door de buren. De buren
roken een brandlucht en belden hierop direct met 112. Bij aankomst van de brandweer werd inderdaad een brandhaard in
een naastgelegen woning ontdekt. De brand is vermoedelijk ontstaan in een elektrisch apparaat waar kortsluiting in ontstaan
is. Het apparaat lag echter naast brandbaar materiaal. Het vuur was uiteindelijk vrij snel onder controle.

18/12/2 Overdinkel
019

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

0G

In een woning aan de Goormatenweg in Overdinkel is er woensdagavond brand in een meterkast ontstaan. Hoe de brand
heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. De brandweer had de situatie snel onder controle. Bij de brand raakte niemand
gewond.
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19/12/2 Den Haag
019

kortsluiting

meterkast

rook

restaurant

0G

De brandweer is vanavond gealarmeerd voor een brand bij Barn47 aan de Poeldijkseweg in Den Haag. Bij aankomst van de
brandweer van Wateringen en Loosduinen is er op onderzoek uit gegaan. In het restaurant was een feest bezig, en er was
rookontwikkeling zichtbaar. De brandweer is met een brandblusser naar binnen gegaan en heeft geconstateerd dat er
kortsluiting heeft plaatsgevonden in de meterkast. De brandweer voert handelingen uit om er voor te zorgen dat er geen
verdere schade kan ontstaan. Het restaurant is niet ontruimd en van vlammen was uiteindelijk geen sprake.

22/12/2 Leiderdorp
019

vermoedelijk
kortsluiting

onbekend

brand

woonhuis

3Z

Ze zijn geschrokken, de inwoners van Leiderdorp, na een brand die plaatsvond op de Zijldijk. Tegelijkertijd zijn ze trots op de
vrouw die haar kinderen en huisdieren uit een vuurzee wist te redden.De moeder en de twee kinderen liggen volgens een
familielid nog op de intensive care van het ziekenhuis, hoe het precies met ze gaat is onbekend. De brandweer had de
brand zondagavond redelijksnel onder controle waardoor aan de voorzijde van het huis weinig schade te zien is. Volgens de
familie van het gezin is de brand ontstaan door kortsluiting.De brandweer had de brand redelijk snel onder controle,
waardoor de (zichtbare) schade aan het huis beperkt blijft.

23/12/2 Landsmeer
019

Onbekend

wasdroger

brand

zorginstelling

2R

Maandagavond rond 21:30 uur ontstond er een brand in het seniorencomplex De Knik in Landsmeer. De brandweer en
ambulancedienst reden naar de Fuutstraat. In een was- en droogruimte stond een droger in brand. Dit zorgde voor
rookontwikkeling. Twee bewoners zijn daarom door het ambulancepersoneel behandeld. "Vanwege de oudere bewoners
nemen we geen risico. Ze hebben behoorlijk wat rook ingeademd," zegt de brandweer-officier.

23/12/2 Noord019
Deurningen

Onbekend

meterkast

brand

woonhuis

1R

Zondagmiddag werd de brandweer van Denekamp gealarmeerd voor een woningbrand aan de Pastoor Misdorpstraat in
Noord-Deurningen.Er bleek sprake van brand in de meterkast van het huis. De bewoner gaf aan zelf al de brand geblust te
hebben.De brandweerlieden hebben de gehele woning gecontroleerd en geventileerd. Omdat de bewoner veel rook in had
geademd, is hem zuurstof toegediend totdat de ambulance ter plaatse kwam.

23/12/2 Breda
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

1RZ

Maandagmiddag heeft er een Brand gewoed in een woning aan het Achterom. De oorzaak van de brand was een
wasdroger die plots in brand vloog. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse. De brand was snel onder
controle. De woning werd geventileerd. De ambulance was aanwezig om de bewoonster na te kijken omdat deze
vermoedelijk rook had ingeademd. Ze is later overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle.

25/12/2 Zaandam
019

Onbekend

magnetron

brand

zorginstelling

1R

Een deel van een etage in een ouderenwooncentrum Westerwatering in Zaandam is woensdagavond kort ontruimd geweest
na een brand. De brand was ontstaan in een magnetron, meldt de Veiligheidsregio. Een bewoner is in de ambulance
gecontroleerd op mogelijk inademen van rook. De bewoners zijn inmiddels weer naar hun woning teruggekeerd.

26/12/2 Tolhuis
019

Onbekend

wasdroger

brand

woonhuis

1RZ

In een woning aan de 32e straat van Tolhuis ontstond brand in een wasdroger op de eerste verdieping. De bewoner trok zelf
de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Een bewoonster ademde rook in en werd opgevangen bij de buren. De
brandweer bluste de brand en bracht de wasdroger naar buiten. Een verpleegkundige controleerde de vrouw. Ze is voor
verdere controle per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

27/12/2 Krommenie
019

Onbekend

magnetron

brand

zorginstelling

2Z

In een woning op het Rossariumpark bij Rosariumhorst in Krommenie is vrijdag rond het middaguur brand uitgebroken. De
brand is waarschijnlijk ontstaan door brand in de magnetron.Omstreeks 11.45 uur rukten verschillende hulpdiensten uit voor
de brand. Twee bedrijfshulpverleners van verzorgingstehuis Rossariumhorst zijn voor controle met de ambulance mee naar
het ziekenhuis gegaan.De brandweer had de brand snel onder controle.
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IV Gegevens uit de vergelijking van
fatale woningbranden
Voor deze rapportage zijn een vijftal rapporten van Nederlands Instituut Fysieke
Veiligheid geraadpleegd, te weten:
-

Oktober 2015 betreft: ‘Jaaroverzicht fatale woningbranden 2014’;
April 2016 betreft: ‘Jaaroverzicht fatale woningbranden 2015’;
April 2017 betreft: ‘Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016’;
Maart 2018 betreft ‘Jaaroverzicht fatale woningbranden 2017’;
Maart 2019 betreft: ‘Jaaroverzicht fatale woningbranden 2018’.

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

Object ↓

2014 2015 2016 2017 2018 Cumulatief
Aantal N → N
N
N
N
N
N
%
Gestoffeerd meubilair
5
6
9
5
1
26
18
Elektrisch apparaat
11
6
3
6
7
33
23
Bed / Matras
2
4
3
2
6
17
12
Brandversnellende stoffen
2
1
3
2
Verlengsnoer
0
0
Kachel
1
1
1
3
2
Kleding
2
2
5
4
8
21
15
Anders
3
1
2
7
1
14
10
Onbekend
4
7
8
3
4
26
18
Totaal
30 27 32 27 27 143 100
N = Aantal branden
Een van de belangrijkste oorzaken van fatale branden is roken in woon-of
slaapkamer. Hierbij ontstonden de branden in (gestoffeerd) meubilair en
bedden/matrassen (gemiddeld 30%van het totaal). In deze objecten zijn
schuimrubbers verwerkt. Schuimrubbers genereren bij verbranding veel rook.
Van de overige belangrijke brandoorzaken (zoals kortsluiting, koken, explosie,
kaarsen) verschilt het aandeel in het totaal per jaar.
In de rapportages wordt een overzicht gegeven over de oorzaken van brand. Er komt
naar voren dat het menselijk handelen het merendeel van de oorzaken betreft.
Elk jaar is een groot deel van de fatale woningbrandende de oorzaak niet bekend
(gemiddeld 18%).
Voor meer (detail) informatie zie http://www.ifv.nl/fatalewoningbranden
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V Vergelijking gegevens 2015 t/m 2019
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