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tijd nodighebben.Met dit onderzoekwillenwein kaartbrengen
hoewe rookverspreidingzoveelmogelijkkunnenbeperken, om zo
devluchttijd te verlengen.'
Bij alle tests is gewerktmet éénstandaardvuurlast, namelijk
een brand in eenbank in de woonkamer. Daarhebbenwe voor

Negentien praktijkexperimenten in tien dagen. In een voornialig woonzorgcentruin in
Oudewater heeft de Brandweeracademie samen met Veiligheidsregio Utrecht en Brandweer
Nederland getest hoe rook zich door een gebouw verspreidt en wat het effect van verschillende

brandveiligheidsmaatregelen op de rookverspreiding is. 'Dit is wereldwijd een uniek onderzoek. Nog nooit eerder is rookverspreiding op deze schaal in de praktijk onderzocht', vertelt
René Hagen, lector Brandpreventie van de Brandweeracademie.

gekozen,omdatdat het meestvoorkomt. Iniederetest wordt de
brandnatwintigminuten geblust enhet gebouwgeventileerd.
In deperiodetussenhet ontstaanvan debrandenhetblussen
worden tien verschillende situaties getest. Daarbij wordt gekeken
naarbijvoorbeeldhet effectvan eenwatermistsprirdcler, open
en dichtedeurenen rookwerendedeurenop de rookverspreiding
en detemperatuuropbouwin debrandruimte, devluchtweg, de
bovenliggende verdieping en de tegenoverliggende kamers.

centratie koolmonoxidewel hard steeg. Ookdat is natuurlijk van
invloed op de overlevingskansvan bewoners.'

SIMULATIES
INTERESSE

In devoorbereidingvandepraktijkexperimentenhebben
projectleider HansHazebroeken zijnteam eenaantalcomputersimulaties van de uit te voeren praktijktests gedaan. 'Op die
manierkondenwedete verwachtenscenario'sin kaartbrengen.
Demeetgegevensvan de daadwerkelijkepraktijktestenkunnen
we straksnaastde simulatiesleggenom aandehanddaarvande
modellen te valideren. Zodra we dat hebben gedaan, kunnen we
makkelijker anderescenario'smet demodellenonderzoeken.Zo
is hetbijvoorbeeldinteressantomte kijkenhoe de rook zichverspreidt op het moment dat debrandniet in dewoonkamer,maar
in de hal ontstaat.Dat zijn zakendiewenu niet kondentesten,
omdat dit soort grootschaligepraktijkexperimentenontzettend
kostbaarzijn.'

Vanuitlandenals België,Duitsland,EngelandenAmerikawordt
met interesse gekekennaardepraktijkexperimentenvan de
Brandweeracademie.Hagen:'Onderzoekersvan de academiesvan
dezelandenzitten ookbij onsin eenklankbordgroep.Zehebbenbijvoorbeeldmeegedachtover het makenvan eenmeetplan.
Datwasergfijn, wantexperimentenop dezeschaalzijn nog
nooit gedaan.Zij denkenstraks ookmee in de analysevan de
data.' Anderebetrokkenenbij het onderzoekzijnVeüigheidsregioUtrecht, BrandweerOudewater,het ministerievanJustitie
enVeiligheid,woningcorporatieDeWoningraat,de gemeente
Oudewater,het RIVM,NaterGas SEVloeistofsystemenen GND

OPVALLEND

kunnenuitvoeren. NaasthetministerievanJustitieenVeüigheid
volgdeookhetministerievanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelaties deexperimenten. Zezijnookkomenkijken', aldusHagen.

Hoewelalle meetresultaten nog moetenwordengeanalyseerd
en het onderzoekvan de datanog moet starten, zijn er volgens
Hagenen Hazebroekwel een aantal zakendietijdens de experimenten opvallen. Als eerste noemt Hagendat bij de scenario's
met eendichte deur naar detoegangswegde branderg snel
ondergeventileerdis. 'Debank
is bij een aantaltests maarvoor

Garantiedeuren. 'Zonderhenhaddenwe het onderzoekniet

Deeersteresultatenvan het praktijkonderzoekwordentijdens het
FireSafetySiSciencecongresop 13 en 14novemberbekendgemaakt. Het eindrapportverschijnthalverwegevolgendjaar.

een heel klein deel verbrand.
Ook in die scenario's ontstond
er ontzettend veel rook. Voor de

verspreidingvan de rook is het
essentieel ofje een deur open
laat staan of dat deze gesloten
is. Bij een open deurvullen
omliggenderuimtes zichontzettend snel met rook.' Hazebroek
vult aan dat ook in het ventileren na de inzet een aantal zaken

opvallen. 'Er zijn een paar tests
geweestwaarbijwe tijdens het
ventileren de overleefbaarheid

Devluchtweg hangt vol met sensoren om zowel de temperatuuropbouw, als de vrijkomende stoffen en de rookverspreiding goed in kaart te brengen.

in detegenoverliggendekaniers
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et probleem met rookverspreiding bij brand in
appartementsgebouwenenmet name seniorencomplexen is groot. Het is vijf voor twaalf. We
weten dat zeventien procent van de bevolking
ouder is dan 65, terwijl de helft van alle dodelijke slachtoffers bij
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brand ouder is dan 65. Ze zijn dus onevenredig hoog vertegenwoordigdin de statistiekenvanfatalebranden. Ookals ze een
brandoverleven, is deimpact enorm. Weziendat veel ouderen
dan in het ziekenhuis terechtkomen en later alsnog overlijden',
duidt Hagen de omvang van het probleem. 'Het probleem wordt
voor eengroot deelveroorzaaktdoorde moderne inventaris, deze
produceert tien keer meer giftige rook dan vroeger. De hoeveelheidrookverkort devluchttijd, terwijljuist ouderenmeervlucht-
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hebben verslechterd. Dat heeft
met de winddruk te maken. Tot
nu toe hebben we ons dat nooit

gerealiseerd, maarventileren is
dus echt een kunst. Daarnaast

zagenwe in een aantal gevallen
dat hoewel er geen zichtbare
rookverspreidingwas, de con-
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HansHazebroekvertelt overde experimenten.Tijdens detest feunnenbezoekerslive meefcyfeenmet debeeldenvanvier
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