BASISPRINCIPES VAN BRANDBESTRIJDING

e Brandweeracademie heeft vijf basisprincipes van brandbestrijding opgesteld, deze zijn vorig

jaar door de Programmaraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland vastgesteld. Wat
zijn deze principes? Enhoe maken zehet werk veiliger en efficiënter? In de vorige editie van
BrandSrBrandweer heeft u kunnen lezen over de drie vragen die centraal staan bij de buitenver-

kenning. In dezevierde editie van de rubriek gaanwe in op de zesvoorwaarden voor het doen
van een veilige offensieve binneninzet in een klein gebouw.
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bijvoorbeeld gaat om een klein gebouw enje niet ver naar binnen
hoeftom debrandte blussen.Devoorwaardeis danwel datje
beschiktovervoldoendewater. Gaathet om eengroot gebouw
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waarbijjedebrandhaardvanbuitenafniethebtkunnenvinden
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ofwanneerje niet weet ofje voldoende water hebt, danis hette
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gevaarlijk.'
In de basisprincipes van brandbestrijding staan zes handelingsvoorwaardenvoor het doen van de offensieve binneninzet: denk
in termen van de branddriehoek.Pas deurcontrole toe. Pasindien

mogelijk of nodig antiventilatie toe, dus houd het gebouw dicht.
Pas bij een uitslaande brand indien mogelijk eerst een offensieve
buiteninzetgevolgddooreenoffensievebinneninzet,ookwel de
transitional attackgenoemd,toe. Brengzo snelmogelijkwater
op het vuur. En denk aan de beperkingen van rookgaskoeling en
neem de kortste afstandnaar de brand.
DE BRANDDRIEHOEK

Met debasisprincipesvanbrandbestrijdingkrijgt debranddriehoekweereenbelangrijkeplaats in de incidentbestrijding,laat
Weewerweten. 'Iedereenkent de branddriehoek.We hebbeneen

aantaljaargeledenalleenhet RSTV-modelontwikkeld,voor een
beterbegripvanhetbrandverloop en om in te schattenofhet
veilig wasom naarbinnente gaan.Met het RSTV-modelhebbenwehetvak alleen onnodigingewikkeldgemaakt.Wezien
dekenmerken, maarde moeilijkheidzatin het koppelenvan de
betekenisaandewaarnemingenen daarmoetje dannog een
handelingsperspectiefuithalen.Met debasisprincipesvanbrandbestrijdingmakenwehetweersimpeleren gaanweterug naarde
basis,debranddriehoek.Feitelijkzittendaarook alle componenten in verscholen. Stroniinggaatover de zuurstoftoevoer enrook
is brandstof. Nuwe het terugbrengen naar de eenvoud hebje ook
sneller in de gaten hoe gevaarlijk rook is en dat we de zuurstofcomponent in de brandbestrijding vaak vergeten.'
DEURCONTROLE
Eénvan de manieren om de zuurstoftoevoer naar de brandte

beperken is het toepassen van de deurcontrole. 'Simpel gezegd
komt dat neerop: doe de deurzover mogelijk dicht.Vroegerhebben we geleerd om zonder slang een binnenverkenning te doen
en aüedeurenachteronste sluiten. Erwerd alleen nooit uitgelegd
waaromdat moest. In deloop derjaren zijnwebij deverkenning
eenslangmee naarbinnengaannemen. Dedeurkon daardoor
niet meer dicht en duslietenwe die open.Inde meeste gevallen
ging dat goed. Naarmate er meer kunststoffen in woningen kwamen zijnbrandengevaarlijkergewordenenkanhet openlaten
vande deurdoordegrote zuurstoftoevoervoor problemenzorgen',
legt Weeweruit.
Een alternatieve manier waarmee de zuurstoftoevoer naar de
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n principe zeggenwe dat alsje nietweetwaardebrand
zit, wanneerje debrandnietvanbuitenafkunbereiken
ofwanneerje niet genoegwaterhebt,je te makenhebt
met devoorspelbare afloop. Laathet maargecontroleerd
uitbranden',zo zetRicardoWeewer,lector Brandweerkundebij
deBrandweeracademie,de inzetstrategiescherpneer. 'Daarmee
willenwe duidelijkniakendat deoffensievebuiteninzetecht onze
voorkeurheeft.Wemoetentussenonzeorenkrijgendatwe alleen
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brandkanwordenbeperkt is derookstopper. Eenrookstopperis
eengordijndat in de deuropeningkanwordenbevestigd.'Dit is
een goed alternatief. Jekunt de rookstopper toepassen bij de deur
waardoor je naar binnen gaat ofbij de deur naar de brandruimte',
aldusWeewer.Derookstopperhangttot ongeveervijftien centimeter bovendevloer zodatde slangeronderdoorkan. 'Ditbeperkt
de zuurstoftoevoervoor eengroot deel. Bijkomendvoordeelvan
de rookstopperis datje dezeookin portiekwoningenof appartementencomplexengoedkunt gebruikenom rookverspreidingte
voorkomen. Het dient dustwee doelen.' InNederlandis nogniet
veel ervaringmet derookstopper. HetIFVheeft daaromeentraject
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met vier korpsen opgezet waarmee ze gaan actieleren. Aan dit
traject doenGooienVechtstreek,Apeldoornin Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland, Utrecht en Hollands Midden mee. 'De

ervaringendiewe daaropdoen,kunnenwevervolgens delenmet
de rest van het land.'
ANTIVENTILATIE

Houdhet gebouwdicht, datis feitelijk waarhettoepassenvan
antivenülaüeop neerkomt. Hetis gebaseerdop debranddriehoek
en gaatervanuit datwanneerje de zuurstofvan debrandafsluit,
je debrandkunt smoren.Weewer:'Feitelijkis datwatwe met de
deurcontrole ookproberente doen.Maardatbetekent dus ook dat
alle andereramenen deurenin het gebouwgeslotenmoetenzijn.
Zodraeenraambreekt, komt de zuurstoftoevoerop gang.Daarin
schuüt een gevaar, want hoe meer zuurstof des te groter de brand.
TRANSITIONAL ATTACK

Indiendebranduitslaandis, is hetverstandigom eerst een
offensievebuiteninzettoete passen. 'Doorwatervanbuitennaar
binnen te spuiten, kun je de brand een klap geven. Zodra die onder
controle is, kunje naarbinnenommet eenoffensievebinneninzet
de laatste brandrestente blussen', aldus Weewer.

ZO SNELMOGELIJKWATER OP HET VUUR
Bij een offensieve binneninzet is het zaak zo snel mogelijk water
op het vuur te gooienen duste kiezenvoor dekortste aanvalsweg.
Weewer:'Naarmatede aanvalsroutelangeris, is dekans groter dat
er in detijd datjij binnenbent ergenseenraamknapt. In dat geval
komt erveel zuurstofbij debranden kunje te makenkrijgenmet
eenplotselinge snelle branduitbreiding.'
BEPERKINGEN VAN ROOKGASKOELING

Zo snel mogelijk water op het vuur brengen klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het volgens Weewer in de praktijk niet altijd. 'De
laatste jaren zijn we ons steeds meer gaan realiseren dat rook een
brandbaar gas is, ook als deze koud is. We hebben daardoor veel
meer aandacht gekregen voor rookgaskoeling om voor onszelf
binnen een zo veilig mogelijke situatie te creëren. Rookgaskoeling
oefenenwevaakin eencontainer, maardaarbijis de instructie
dat debrandniet magwordenuitgemaaktzodatdecollega'sdie
najou in de container oefenen dat ook nog kunnen doen. Het is
immers niet praktischwanneervoor iedereoefeningopnieuw
brandin de containermoet wordengemaakt.Doordatbij die oefeningendefocusligt op rookgaskoelingen niet op hetblussenvan
debrand, zienwe datin depraktijk ook gebeuren.Eris somsmeer
aandachtvoor het koelenvanrookgassendanvoorhetblussen
van debrand.Dezogenaamdeoefenreflex.Demanierwaaropje
het oefent, pasje ooktoe in de praktijk. Terwijlhet daadwerkelijk
blussenvan debrandnatuurlijk debeste rookgaskoelingis.'

debovenliggende verdiepingen was nog niet veel rook. Die ontruiming was dus niet noodzakelijk, als we konden voorkomen dat de
rookzichverderdoorhet complexzouverspreiden',vertelt Pol.Hij
plaatst daarvoor de rookstopper in de deurpost tussen het trappenhuisendekelder. 'Datwerktergsimpel,wekunnenhetinmiddels
bijna blindelings. Jehaalt de rookstopper uit detas enplaatst deze
mettweehandenm dedeurpost. Opdeplaatswaarje 'm opwüt
hangen, zohoog mogelijk, schuifje de stang uit. Als dievast zit,
kun je 'm met een hendel nog iets verder uitdraaien zodat hij in de
deurpost vastklemt.'
Indekelderbevindenzichaüerleiboxen,diezijngemaaktvaneen
regelwerk van hout met gaas ertussen waardoor de brand en de
rook vrij sünpel door dehele kelder kunnen verspreiden. Zodra de
manschappen van de eerste TS aangeven dat ze debrandhaard hebben gevonden en onder controle hebben, besluit Polte ventüeren.
'Wewüdenmeer zicht krijgen m dekelder. Het ventüeren hebben
wegedaandooreenventüatorbij derookstopperte plaatsenenaan
de andere zijde een deur open te maken. Op die nianier konden we
voorkomendatderookzichdoorhethelegebouwzouverspreiden.'
Als zedaarmeebezigzijnzietPolbuitenineenseenveranderingin
hetrookbeeld.'Plotselingginghet alseengekte keer.Debrandwas
nog helemaal niet geblust. Door demimte te ventüeren hebben
weextrazuurstoftoegevoegdaandetweedebrandhaard.Diekon
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hierdoorsnel ontwikkelen.' De eenhedenvan detweedeTS ontdekken danniet veel later eentweedebrandhaardachterinde kelder.

Dat de rookstopper voor twee doelen kan worden gebmiM, blijkt
tijdens eeninzetop 5 febmariinApeldoorn.Ineenappartementencomplex is brand uitgebroken. Als tweede TSter plaatse ziet
bevelvoerderGertPoldaterrookuithetpandkomt. Ookbij delift
m dehalvanhet complexziethij rook.Al snelwordtdoordeeerste
TSontdektdatdebrandergensin dekeldervanhetcomplexwoedt,
deexactelocatieis dannogonbekend.'Ineersteinstantiezouik me
met mijn manschappenbezighoudenmet deontmiming, maarop

Zodradezeis geblust,kanveiligwordengeventüeerd.Pol:'Hetwas
logisch dat pas bij het ventüeren debrand snel oplaaide. Tot die
tijd hadden we de zuurstoftoevoer met de rookstopper dus goed
afgesloten. Daarnaast heeft de rookstopper voorkomen dat het hele
coniplex vol rook zoukomen te staan. Door dezetoepassmg hebben
webovendienkimnenvoorkomendatwehethelecomplexmoesten
ontruimen.Demeestebewonerskondennu mooiin huneigen
woningblijven.'

PRAKTIJK: DEURCONTROLE MET DE ROOKSTOPPER IN
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