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Sint Barbarastraat

Koolm
ijnlaan

Fig. 1: Bovenaanzicht.

Beringen - Tragische brand  
in een leegstaand pand

 � Datum: 2019.08.11
 � Gebouw: leegstaand gebouwencomplex
 � Plaats: Beringen
 � Slachto�ers: 2 brandweermensen overleden 
en 4 gewond, waarvan één zwaargewond

 � Oorzaak: waarschijnlijke brandstichting

HET PAND

Het beschadigde pand is een gebouw met een heel complexe 
structuur uit de jaren 1950, opgebouwd uit verschillende in 
elkaar overgaande delen die meerdere malen onoordeel-
kundig werden verbouwd en gerenoveerd. 

Het pand bestond uit verschillende in elkaar overgaande 
delen, een deel met wooneenheden, een voormalig groot-
warenhuis en bijgebouwen.
Een eerste deel met verdiepingen is gelegen aan de Kool-
mijnlaan (Alfa-zijde).
Het tweede deel met verdiepingen dat gebruikt werd voor 
appartementen loopt langs een klein binnenplein (Bravo-
zijde) dat leidt naar de Koolmijnlaan. 

LEERZAME BRAND
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Het derde centrale deel is een oud grootwarenhuis (van 21 
x 29 m) - ook wel de «middenhal» genoemd.
Het pand omvat ook verschillende bijgebouwen en 
zijruimtes die grenzen aan de winkelruimte en die bereik-
baar zijn via de Sint-Barbarastraat (Delta-zijde). 

Deze zeer complexe structuur kon onmogelijk worden 
ingeschat van buitenaf, met zijn verschillende delen, apart 
maar toch met elkaar verbonden. 
Bepaalde bouwelementen waren niet in overeenstemming 
met de gebruikelijke technische oplossingen.
Zo speelde bijvoorbeeld de meerlaagse dakstructuur een 
grote rol bij de ongewone ontwikkeling van de brand. Het 
dak bestond uit een aaneenschakeling van opeenvolgende 
lagen hout, bitumen en panelen (waarschijnlijk isolerend), 
waardoor het dak volkomen luchtdicht afgesloten was 
tegen rook en rookgassen; deze hebben zich opgestapeld 
in de ruimte tussen het dak en het plafond. 
Het vals plafond was op verschillende plaatsen beschadigd 
en er zaten waarschijnlijk veel gaten in.  

Deze ingewikkelde aaneenschakeling is een van de vermoe-
delijke oorzaken van het ongewone gedrag van de brand en 
heeft verhinderd dat de brandweer het risico correct kon 
inschatten en analyseren.

Alle openingen naar buiten (deuren en ramen) waren 
dichtgetimmerd.

Voorbeeld van de dakconstructie ter hoogte van de 
middenhal:
stalen liggers die rusten op de kolommen parallel met 
de Alfa-zijde - sommige liggers vertoonden openingen
+ loodrechte houten liggers
+ houtlaag
+ meerdere bitumenlagen
+ laag panelen
+ bitumenlagen

Het gebouw stond leeg en er waren al drie kleine branden 
geweest, wat getuigt van een terugkerende en zorgwek-
kende problematische situatie. In november 2019 had 
de brandweer naar aanleiding van een matrasbrand de 
openingen dichtgetimmerd met houten panelen.

Het gerechtelijk onderzoek concludeerde dat de oorzaak 
waarschijnlijk brandstichting was.   

De rest van dit artikel is grotendeels geïnspireerd op het 
rapport van de leercommissie van het KCCE1 (zie biblio-
grafische bronnen).
We raden aan om het volledige rapport te raadplegen voor 
de details van de gemaakte hypotheses en aanbevelingen.

1  KCCE: Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

BRANDWEERINTERVENTIE

11 augustus 2019 – 02.11 uur – De hulpverleningszone Zuid-
West Limburg wordt opgeroepen voor een brand op de 
eerste verdieping van de Koolmijnlaan in Beringen. 
Twee autopompen, een autoladder, een tankwagen en een 
commandowagen worden ter plaatse gestuurd. Daarna 
komt er nog meer versterking, onder andere uit Heusden.

Alfa-zijde
Om 02.18 uur arriveert de brandweer ter plaatse (Koolmijn-
laan) voor de «hoofdingang» van het leegstaande gebouw. 
Ze maken een opening van 7 m breed door de platen te 
verwijderen die de toegang blokkeren. 
De eerste autopomp legt af op lage druk en brengt twee 
lijnen van 45 mm in stelling.
Er wordt gestart met een buitenaanval, al snel gevolgd door 
een binnenaanval. Het oprukken wordt echter vertraagd 
door de hoge brandlast en het brandende plafond. Na 12 m 
wordt het oprukken gestaakt ter hoogte van de achtergevel 
van het gebouw en de doorgang naar de middenhal, die 
geblokkeerd wordt door stukken van het vals plafond.
Vanaf dit punt proberen de twee binnenploegen het vuur te 
bestrijden met een grote hoeveelheid water die in de rich-
ting van de Charlie-zijde wordt gespoten. Ze moeten zich 
terugtrekken.
Een ploeg klimt naar de eerste verdieping (Alfa-zijde), maar 
die actie moet worden afgebroken omdat er plotseling erg 
veel rookontwikkeling is. 

Delta-zijde
02.38 uur – De mannen van de tweede autopomp lanceren 
een binnenaanval. De warmtebeeldcamera waarmee ze 
werken, zal cruciale gegevens opleveren voor het onder-
zoek. 

Fig. 2: Grondplan.
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02.40 uur – Twee brandweermensen steken een eerste 
ruimte over en gaan de middenhal binnen, wat ze niet 
weten.
De derde man blijft in de deuropening, tussen die eerste 
ruimte en de middenhal.
02.47 uur – De aanvalsploeg denkt – ten onrechte – te 
maken te hebben met een keukenbrand en de vuurhaard 
te hebben gelokaliseerd, waardoor de bevelvoerder een 
verkeerd beeld van de situatie krijgt.
03.04 uur – Wanneer een van de flessen het alarmsignaal 
van lage vuldruk laat klinken, begint het aanvallende duo 
zich terug te trekken. Maar binnen 15 seconden valt de 
zichtbaarheid helemaal weg.  
Een van de brandweermannen verliest het contact met zijn 
levenslijn (de slang), maar kan worden teruggevonden. 
Alle mannen staan buiten om 03.09 uur.

Charlie-zijde
02.45 uur – De brandweermannen dringen binnen langs 
de Charlie-zijde door de platen weg te breken die de 
doorgang blokkeren. Ze merken een lichtgrijze rook met 
een temperatuur van 50 tot 60 °C op. Ze komen via een 
gang bij de toegang tot de middenhal (relatief dicht bij 
de toegang aan de Delta-zijde). Hoewel de omstandig-
heden op dit moment niet zorgwekkend lijken, meldt de 
warmtebeeldcamera hot spots in het vals plafond. Plotse-
ling verslechteren de omstandigheden en donkere rook-
slierten met vlammentongen beperken de zichtbaarheid. 
De hitte is enorm. De bevelvoerder beslist tot terugtrek-
king. Op een tiental seconden zijn de omstandigheden 
kritiek geworden.
03.08 uur – Het evacuatiealarm wordt geactiveerd en een 
andere ploeg gaat met lampen naar de gebruikte deurope-
ning. Slechts één van de mannen van de aanvalsploeg ziet 
het licht en kan ernaartoe kruipen. 
De twee andere leden van de aanvalsploeg komen om in 
de brand.

HYPOTHESES EN AANBEVELINGEN

Hypotheses over de snelle en onverwachte 
brandontwikkeling

Bij aankomst merkt de brandweer dat er al een brand is 
aan de Alfa-zijde, gevoed door verschillende materialen, 
waaronder houten muren en afval. Minstens 100 m� van 
de oppervlakte staat al in lichterlaaie.
De initiële vuurhaard is enorm, produceert grote hoeveel-
heden rookgassen en rook en bereikt snel de plafond-
structuur van de «middenhal». 
De verschillende hypotheses hieronder leggen uit waarom 

2 Algemene term die alle verschijnselen groepeert die niet vallen onder de definitie van flashover of backdraft: bijvoorbeeld flashfire en smoke 
explosion. 

de brandweermensen zich niet bewust waren van de vuur-
haard in het vals plafond.

Hypotheses betre�ende de verspreiding naar het plafond
 � door convectie: de instroom van hete rookgassen recht-

streeks a�omstig van de brand aan de Alfa-zijde;
 � door uitstraling van de vlammen vanuit de brandhaard 

aan de Alfa-zijde;
 � directe indringing van vlammen en pyrolysegassen in 

de plafondconstructie;
 � opwarming van de stalen liggers die door contact met 

de houten balken pyrolyse/ontbranding van het hout 
veroorzaken door geleiding.

Verspreiding in het vals plafond
De brandverspreiding van de Alfa-zijde naar de Char-
lie-zijde is te verklaren door de aanwezigheid van zowel 
brandbare materialen als geperforeerde balken in een deel 
van het dak.

Fig. 3: Voorbeelden van geperforeerde balken of raatliggers. 
Fotocredit: © infosteel.be

Het luchtdichte dak, dat minder koude lucht laat binnen-
dringen, en de aanwezigheid van thermische isolatie 
zorgen ervoor dat de temperatuur van de rookgassen heel 
hoog blijft. Eenmaal oververhit produceren de brandbare 
elementen van de constructie pyrolysegassen, die plaat-
selijk kunnen ontbranden door een eenmalige toestroom 
van lucht. Zo creëren ze verschillende vuurhaarden aan de 
bovenkant van het plafond.
Aan de onderkant van het plafond is de temperatuurstij-
ging het gevolg van de warmtegeleiding en de uitstroom 
van warme gassen onder invloed van de drukopbouw. 
Brandende stukken hout en bitumen vallen van het 
plafond, eerst aan de Alfa- en de Bravo-zijde, daarna aan 
de Charlie-zijde.

Hypothese betre�ende de snelle vuuruitbreiding
Het fenomeen ‘fire gas ignition’ (FGI)2.
De grote hoeveelheid hete en ontvlambare pyrolysegassen 
die zich boven het vals plafond hadden opgestapeld, kan 

LEERZAME BRAND
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plotseling ontbranden door de toevoer van zuurstof 
doordat de onderkant van het vals plafond gedeeltelijk 
naar beneden gevallen is. 

De grote hoeveelheid rook wordt tegengehouden door 
het luchtdichte dak, maar staat onder druk en ontsnapt 
via alle mogelijke doorgangen. 
Boven het vals plafond zorgt de drukopbouw ervoor dat 
grote gedeeltes van het vals plafond en delen van de 
dakconstructie verzakken. Dit zorgt voor extra zuurstof-
toevoer en een verdere uiterst snelle toename van de 
warmteontwikkeling en rookproductie.
De rook die langs alle kanten ontsnapt, is heel warm en 
bevat nog onverbrande rookgassen die ontbranden bij 
contact met de buitenlucht.

Hypothese betre�ende de algehele ontbranding van de 
hal en het structureel falen van de dakconstructie
Kort daarna, binnen de 5 à 10 minuten, komt al het brand-
bare materiaal tot ontbranding. De gegenereerde hitte 
geeft aanleiding tot het structureel falen van verschil-
lende metalen liggers en er ontstaan grote openingen in 
het dak. De vlammen zijn nu zichtbaar.  
Het ventilatieprofiel in de «middenhal» verandert. De 
luchttoevoer vanaf de Alfa-zijde verhoogt de temperatuur 
en veroorzaakt uitzetting van de stalen liggers waardoor 
de muren instorten. De gehele dakconstructie van de 
middenhal begeeft het uiteindelijk en vat vuur.

Aanbevelingen op het vlak van interventie:
 � Evaluatie van de protocollen voor interventies bij lang-

durige brand.
 � Systematisch gebruik van een «whiteboard» bij inter-

venties in een gebouw met meerdere ploegen.
 � Systematisch gebruik van de ladderwagen tijdens de 

verkenning en observatie. 
 � Ontwikkeling van een procedure voor brandweerinter-

ventie in een leegstaand pand.
 � Ontwikkeling van een systeem waarmee een ‘adviseur 

grote brand’ (AGB) kan worden ingeschakeld. 
 � Systematisch plaatsen van een sterke autonome groene 

lichtbron op de grond ter hoogte van alle mogelijke 
uitgangen.

 � Ontwikkeling van een werkwijze/richtlijn over het 
omgaan met een Mayday-melding.

 � Ontwikkeling van criteria voor het a�reken van een 
binnenaanval. 

 � Ontwikkeling van een codewoord voor onmiddellijke 
evacuatie tijdens een interventie. 

 � Regelmatige communicatie van tijdsaanduiding over 
de radio.

Andere aanbevelingen hebben betrekking op de oplei-
ding van de brandweer, het vergaren van informatie en 
het materiaal.

CONCLUSIES

Deze dramatische brand heeft aanleiding gegeven tot 
een grondige analyse door de leercommissie van het 
KCCE, die onder andere concludeert dat de hulpdiensten 
geen fouten hebben gemaakt. De tragische gevolgen 
zijn voornamelijk te wijten aan een reeks oncontroleer-
bare en moeilijk in te schatten factoren. Toch kunnen uit 
deze tragische gebeurtenis veel lessen en aanbevelingen 
worden getrokken.

Deze dramatische brand heeft ook geleid tot een gerech-
telijk onderzoek. 
Vanaf de eerste waarnemingen werd de brand al 
beschouwd als verdacht en waarschijnlijk misdadig. Bij 
gebrek aan voldoende bewijzen heeft de politie de daders 
niet aangehouden. Het parket van Limburg zal het hele 
onderzoek bestuderen om op korte termijn een voorstel 
voor te leggen aan de raadkamer.
Sindsdien heeft de raadkamer besloten de eigenaars van 
het gebouw niet door te verwijzen naar de rechtbank.

Jeanine DRIESSENS
ANPI - Information & Media Center
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Leegstaande panden: 
brandgevaar en gevaren voor 
de brandweer

5 augustus 2021 – 22.00 uur – De brandweer van de 
DBDMH wordt opgeroepen voor een brand in een kraak-
villa in Vorst (Brussel). Bij hun aankomst ter plaatse slaan 
metershoge vlammen uit het dak van een huis. Ze hebben 
5 uur nodig om de vuurhaard te bereiken.
De interventie van de brandweer werd bemoeilijkt door 
de vervallen staat van het gebouw, de bezittingen die de 
laatste bewoner had achtergelaten en de gevolgen van 
de krakers.

11 augustus 2019 – 02.00 uur – Twee brandweermensen 
komen om bij een brand in een leegstaand pand in 
Beringen.
De zware brand die zondagochtend omstreeks 2 uur uitbrak 
op de Koolmijnlaan in Beringen (provincie Limburg) heeft 
het leven gekost aan twee brandweermensen van de hulp-
verleningszone Zuid-West Limburg. Een derde raakte 
zwaargewond. Ze zijn het slachto�er geworden van een 
flashover als gevolg van de ontbranding van rookgassen. 

Brand in voormalig opleidingscentrum, twee brandweermannen komen om het leven (Ukkel, 30 augustus 2008) © Robert Dekock

LEERZAME BRAND
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Woon- en bedrijfsgebouwen die al jaren leegstaan, worden 
«zombiegebouwen» die vaak gekraakt worden en door 
niemand onderhouden worden. Het gebouw raakt gelei-
delijk in verval en dat verval breidt zich vaak uit naar de 
omgeving, met bijbehorende overlast, vandalisme, sluik-
storten, afval en criminaliteit.
De vaststelling is nog alarmerender wanneer het om afge-
legen industriële of commerciële terreinen gaat. 

De brand in Vorst, die gelukkig beperkt bleef tot de vernie-
ling van goederen, is geen alleenstaand geval. Kijk maar 
naar de krantenkoppen:
26-06-2021 - Zware brand in een leegstaand gebouw in de 
Frédéric Nyststraat in Luik
24-06-2021 - Leegstaand gebouw uitgebrand in Lessines
16-05-2021 - Brand in een verlaten magazijn in Herentals
11-05-2021 - Zware brand in verlaten gebouwen in Herstal
23-03-2021 - Brand in een verlaten slachthuis in Genk
12-02-2021 - Brand in het voormalige station Ukkel-Kale-
voet
06-11-2020 - Brand in een leegstaand kraakpand in Seraing
23-06-2020 - Brand in een leegstaande villa in Sint-Denijs

Bij elke interventie wordt de veiligheid van de brand-
weer op het spel gezet, zoals het drama in Beringen ons 
herinnert. Al in augustus 2008 kostte een brand veroor-
zaakt door tieners in een leegstaand gebouwencomplex 
in Ukkel (Brussel) het leven aan twee brandweermannen1. 

Er zijn heel wat leegstaande, verwaarloosde panden. De 
initiatieven van de gemeenten en de regio’s, de regel-
geving, de verbodsbepalingen en de afgekondigde 
gemeentebelastingen volstaan niet om het fenomeen in 
te dammen. 

Volgens een Amerikaans onderzoek zijn branden in kraak-
panden te wijten aan slecht onderhoud, defecte bedrading 
en afval, maar ook aan de ontoereikende en onveilige 
verwarming en verlichting.
De National Fire Protection Association (NFPA) vestigt de 
aandacht op het hoge percentage aangestoken branden 
in leegstaande gebouwen: 43%, tegenover 10% bij alle 
gebouwbranden. Leegstaande gebouwen waren goed voor 
25% van alle gevallen van brandstichting in gebouwen in 
de Verenigde Staten2.

Leegstand betekent echter niet altijd dat het om een 
verwaarloosd of een kraakpand gaat.
Tijdelijke leegstand, al dan niet langdurig, kan het gevolg 
zijn van verschillende factoren, zoals achterstand of vertra-

1 Zie de leerzame brand «Brand in een voormalig opleidingscentrum» / Georges Baes - FireForum Magazine, nr. 18, juli 2009, pp. 43-49. 
2 Vacant Building Fires Report - National Fire Protection Association, April 2018. 
www.nfpa.org/news-and-research/fire-statistics-and-reports/fire-statistics/fires-by-property-type/vacant-building-fires

gingen bij de uitvoering van werken, verkoop, verhuur of 
geplande sloop van het onroerend goed.  
Wanneer de leegstand aanhoudt, neemt het risico op 
natuurlijke of opzettelijke schade toe. De eigenaar heeft 
er daarom alle belang bij om beschermende maatregelen 
te nemen om schade tot een minimum te beperken en 
de reparatiekosten te verminderen wanneer het gebouw 
opnieuw in gebruik wordt genomen.

Naast de schade door slecht weer moet de eigenaar vrezen 
voor de gevolgen van de passage van ongewenste «bezoe-
kers»:

 � diefstal van de inboedel;
 � schade door diefstal, verwijderen, lostrekken van bouw-

materialen en -elementen, elektrische voorzieningen 
(kabels), leidingen, schrijnwerk (deuren, kozijnen, 
schouwen enz.) en decoratie;

 � gratuit vandalisme door spel en verveling;
 � brandstichting om een illegale activiteit, illegale handel 

en consumptie te maskeren (alcohol, drugs, gestolen 
voorwerpen enz.);

 � accidentele branden die verband houden met ongeoor-
loofde bewoning (kraken) en de bijhorende in elkaar 
geflanste, ongeschikte en gevaarlijke installaties en 
apparatuur;

 � organisatie van verboden feestjes;
 � enz.

Het is niet verwonderlijk dat de interventies van de hulp-
diensten risicovol zijn:

 � geen of onvolledige gegevens van de bewoning (aantal, 
bewustzijnstoestand en locatie van de personen);

 � bedreigende of weerspannige bewoners;
 � bewegingen gehinderd door puin, afval of meubels;
 � verzwakte structuur en stabiliteit van het gebouw 

door bouwvalligheid, verwijdering of beschadiging 
van dragende elementen en de gevolgen van eerdere 
branden en vandalisme:

 − instabiliteit en instorting van dragende elementen, 
vloeren, trappen;
 − ingeslagen of ingezakte wanden en muren;
 − onregelmatige oppervlakken en gaten in de vloerbe-
dekking;
 − geen balustrades, trapleuningen enz.;
 − geen beveiliging en afsluitingen boven gaten en 
openingen;

 � ontoereikende, in elkaar geflanste verwarming, 
verlichting en kookmiddelen, met aanwezigheid van 
gasflessen en elektrische kabels onder spanning;

 � enz.

LEERZAME BRAND
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HOE HET PAND VOORBEREIDEN?

De «stillegging» van het gebouw moet op een proac-
tieve, geordende en gestructureerde manier worden 
beheerd. Het is de rol van de eigenaar of de beheerder 
van het gebouw om potentiële risico’s tot het minimum te 
beperken en toegang te verhinderen.
 
Vraag advies aan de instanties, de brandweer en uw verze-
keraar.
In bedrijven moeten de directie, de preventieadviseur, de 
veiligheidsverantwoordelijken en de technische diensten 
samen een actieplan opstellen. 

1. Een analyse van de restrisico’s van het gebouw 
uitvoeren, nadat het is leeggemaakt;

2. Alle «verplaatsbare» inboedel weghalen, d.w.z. appa-
ratuur, machines, meubels, decoraties. Alles wat kan 
worden losgetrokken en uit elkaar gehaald, is interes-
sant voor dieven. Vooral metalen zijn aantrekkelijk;

3. De staat van de installaties van de nutsvoorzieningen 
controleren:

 − water-, gas- en elektriciteitsvoorziening;

 − de behoeften aan onderhoud en bewaking evalueren;
 − afsluiting van de energietoevoer en beveiliging;

4. Het in werking houden van de beveiligingssystemen 
evalueren:

 − inbraakalarm en waarschuwings-, alarm-, detectie- en 
blussystemen;
 − de werking ervan evalueren;
 − nuttige aanpassingen evalueren;

5. De gevels beschermen en indien nodig de afsluitingen 
en de hekken verstevigen;

6. De openingen afsluiten, vergrendelen en verstevigen 
(deuren, ramen, dakramen enz.)

 − door middel van luiken, roosters, panelen;
Panelen zonder ramen verbergen illegale activiteiten 
en bewoning. Polycarbonaat lijkt in dit opzicht de 
voorkeur te genieten. Houten panelen zijn brandbaar. 
Eenvoudige multiplexpanelen zijn fragiel en gemakke-
lijk weg te halen.
Om sneller toegang tot het gebouw te krijgen, raadt 
de brandweer ook aan om de panelen te spijkeren in 
plaats van te schroeven.

 − door metselwerk.
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Klein – International Fire Protection, nr. 73, 2018 
https://ifpmag.mdmpublishing.com

 � Felle brand vernielt leegstaande villa in Vorst - 
Bruzz, 5 augustus 2021
https://www.bruzz.be/samenleving/felle-brand-ver-
nielt-leegstaande-villa-vorst-2021-08-05

7. Regelmatig toezicht organiseren van het gebouw en de 
omgeving;

8. De vastgestelde schade snel herstellen;
9. De omgeving regelmatig schoonmaken en afval en 

ander vuil verwijderen dat rond en in het gebouw is 
achtergelaten.

TIJDELIJK GEBRUIK VAN LEEGSTAANDE 
GEBOUWEN

Het gebouw tijdelijk bezetten is de beste voorzorgsmaat-
regel. Waarom zou u geen bewoner «inhuren» en hem op 
basis van een overeenkomst uw eigendom laten bewaken?
Waarom geen tijdelijke activiteit organiseren in winkels 
en werkplaatsen?
Let wel op, de parameters van de risicobeoordeling 
kunnen misschien wijzigen door deze nochtans tijdelijke 
activiteit waardoor een aanpassing van de preventie- en 
beschermingsmaatregelen vereist is.
Of het nu gaat om huisvesting, handelsactiviteiten of 
opslag, informeer bij de instanties en bij uw verzekeraar.

Conclusie:
Hoe minder een gebouw leeg staat, hoe beter het 
beschermd is.
Hoe beter een leegstaand gebouw beveiligd is, hoe 
kleiner het risico op brand.

Jeanine DRIESSENS
ANPI - Information & Media Center
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