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Regelmatig hebben we woningbranden die aan de achterkant
uitslaand zijn. Als daar dan ook de wind op staat, ontstaat
een gevaarlijke situatie. De wind kan zorgen voor een soort
afsluiting, waardoor de hitte in de woning opbouwt en het veel
heter wordt dan normaal. Een volledige buitenverkenning met
aansluitend een offensieve buiteninzet op de brandruimte is
effectiever en veiliger. Overigens heeft iedereen in de opleiding
geleerd om een kubusverkenning te doen, alleen deden we dat
in de praktijk bijna nooit meer, omdat het meestal niet nodig
bleek te zijn. Eigenlijk kun je dus stellen dat dit basisprincipe een

Bij het doen van de buitenverkenning moeten drie vragen worden
beantwoord. Deze vormen samen het derde basisprincipe van
brandbestrijding. Deze vragen komen in de volgende editie uitge-

herintroductie is van wat we al leerden.'

breid aanbod.

'DIT BASISPRINCIPE IS EEN
HERINTRODUCTIE VAN WAT
WE AL LEERDEN'

gaan doen naar innovatieve technieken waarmee je door de muur
kunt kijken en naar de inzet van kleine robots dieje bijvoorbeeld

doordebrievenbuskunt gooienendiezelfstandigopverkenning
kunnengaan.Dit soort innovatieskan in detoekomst wellicht
uitkomst bieden bij de buitenverkenning en het vinden van de
brandhaard.'

PRAKTIJK: AFBRANDSCENARIO VOORKOIVIEN

Dat het doen van een goede buitenverkenning bepalend kan zijn
voor deveiligheidvan deinzet en de afloopvanhet incident,
bewijst een brand in een kippenschuur in Scherpenzeel. Als eerste
bevelvoerderHerkovanVeenbij diebrandter plaatse komt, ziet
hij dat over de hele breedte aan éénkant van de kippenschuur
lichtgrijze rookkomt. 'Daardoorhadik in eersteinstantiehet
beeld dat het in de hele schuur binnen brandde, maar dat wilde ik

WARMTEBEELDCAMERA

Bij het doen van de buitenverkenning en het zoeken naar de
brandhaard kan in een aantal gevallen de warmtebeeldcamera

uitkomstbieden.'Maarniet altijd.Alswesnelterplaatsezijn,
kunnen we met de warmtebeeldcamera verschillen in temperatuur zien.Naenigetijd is het gebouwdusdanigopgewarmd,datje
de verschillen niet meer kunt waarnemen. Ook bij goed geïsoleerde gebouwen biedt de warmtebeeldcamera niet altijd uitkomst',
aldus Weewer. Om toch van buitenaf de brandhaard makkelijker te kunnen vinden, wil de lector op zoek naar alternatieve
methodes. 'Zo'ntienjaar geledenhebbenwe samenmet TNOeen
prototype van een looking through the wall radar ontwikkeld. Die
functioneerde nog niet zoals het moest en was ingewikkeld, die
technologieis verder doorontwikkeld.Wewillennu onderzoek

zekerweten.' Opdat moment is ook detweedeTSter plaatse.

'DAAROP HEBBEN WE DE DEUR SNEL
DICHTGEDAAN EN EERST DE
WATERWINNING OPGEBOUWD'
VanVeensluit met zijn collegabevelvoerderkort dat detweede
TSlinksom het pand richting de achterkant verkent. Hijzelf doet
dat aanderechterzijdenaarde achterkant. 'Langsdehele rechter
zijkant zatengeeningangenoframen. Datmaakte dat ücniet kon

Pas als de waterwinning gereed is wordt de inzet gestart.
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zien wat er binnen aan de hand was. Aan de achterzijde consta-

eerdere beeld niet te kloppen. We haddenineens het idee dat

teerdeik samenmet detweedebevelvoerderdat dewindop die
zijde stond. Het waaide stevig. We hebben toen besloten kort de
achterdeurte openen, om naarbinnente kijken. Wezagenoveral
vuur, links, rechts,bovenenbeneden.Datpastebij onsbeelddat
het in dehele schuurbrandde.Daarophebbenwe de deursnel
dichtgedaan en een inzetplan gemaakt. ' VanVeenbesluit samen
met zijn collega de achterdeur gesloten te houden tot de waterwinning volledig is opgebouwd. 'Doordat de wind op de achterzijdestond,betwijfeldeik ofwe zodrawe de deurzoudenopenen,
debrandaandevoorzijde zoudenkunnenhouden.'

we de brand konden houden.' Samen met de tweede OvD maakt

'DOORDAT DE W!i sSD OP DE ACHTER-

VanVeeneen plan. Zebesluiten de achterzijdedicht te houden,
omdat daarde wind op staat en kiezenervoor om vanafde
voorkant een inzet met lage druk te doen. 'Wewilden de wind
geen vrij spel geven. Op deze manier hebben we vrij simpel
de brandkunnen blussen en beperkt wetente houdentot de
achterzijdevan de schuur.'

'WE ZIJN SOMS ZONDER GRONDIGE
BUITENVERKENNING TE SNEL
GENEIGD NAAR BINNEN TE GAAN'

ZiJDE STOND, WAS HET BELANGRIJK
DIE DEUR GESLOTEN "T"E HOUDEN'
Terwijl de eenhedende waterwinningopbouwen,blijft de
situatie stabiel. Als de waterwinningis opgebouwdwordt
besloten aan de zijkantvan de schuur een deur te openen, om
de situatie binnente bekijken. 'Zij troffen geenbrand aan. Dat
was eeninteressant moment, want op dat moment bleek ons

Aan de achterkant van de kippenschuur zien de brandweerlieden binnen overal vuur.
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Doordezeen andereinzettenweetVanVeendat hetbelangrijkis
de ploeg goed mee te nemen in de verkenning en het daaropvolgende inzetplan. 'We zijn soms zonder grondige buitenverkenning
te snel geneigd naar binnen te gaan. Daarnaast is het belangrijk
om deurengeslotente houden,dat geeftje tijd om dewaterwinning op te bouwen. Zo weet je zeker dat je voldoende water hebt
om debrandtegente houdenop het monient datje deinzet
start.'
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