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“The building is your enemy” 

1 Inleiding 

De titel van dit artikel is een heel bekende quote in de States. De legendarische chief 

(officer) “Frank Brannigan” heeft er zijn levenswerk van gemaakt om brandweerlui 

vertrouwd te maken met de gevaren van gebouwen tijdens brand. Het komt immers voor 

dat (delen van) gebouwen instorten. 

 

Gebouwen zijn erg divers. In de VS komen wel meer gebouwen voor met een houten 

structuur dan in België. En gebouwen met een houten (lees: brandbare) structuur 

gedragen zich anders bij brand dan onze traditionele gebouwen in baksteen. Toch 

worden er bij ons steeds meer “houten gebouwen” gebouwd. In de passiefbouw wordt 

meer en meer gebruik gemaakt van een houtstructuur. Dikwijls wordt die aan de 

binnenkant afgewerkt met houten platen. Dergelijke gebouwen bevatten dus heel wat 

extra brandlast. Houtplaten als binnenbekleding zorgen tevens voor een grote 

contactoppervlakte. De vergelijking kan gemaakt worden met een CFBT-container waar 

typisch 10-12 m² houtplaat gebruikt wordt als brandlast. In een kamer van vier bij vijf 

meter is al snel 45 m² wandbekleding aanwezig. Als die wandbekleding uit een brandbaar 

materiaal bestaat, ontstaat daar een andere brand dan in een ruimte waar de wanden 

bestaan uit metselwerk en pleisterwerk. Een tweede belangrijk verschil tussen de nieuwe 

houtstructuren en de traditionele manier van bouwen is de sterkte. In de moderne 

bouwstijl wordt dikwijls gebruik gemaakt van dunne houten elementen. De 

brandweerstand van dergelijke bouwelementen is meestal erg beperkt. 

 

Toch zijn er in onze traditionele gebouwen ook af en toe problemen. Instortingen van 

wanden hebben al heel wat leed berokkend bij brandweermensen. Achteraf komt dikwijls 

de bemerking: “dit hadden we niet zien aankomen.” Vandaar dat dit artikel focust op 

gebouwen en meer bepaald instorting.  

1.1 Cases 

1.1.1 Kerkbrand 

Op 9 maart 2004 breekt brand uit in de Koningkerk te Haarlem (NL). De massief houten 

dakstructuur van de kerk is een gemakkelijke prooi voor de vlammen. Omwille van de 

grote oppervlakte van het dak en de afmetingen van de kerk is een binnenaanval niet 

mogelijk. Er wordt beslist om langs buiten te werken. Het incident neemt grote 

proporties aan. Een buitenaanval is immers per definitie niet erg efficiënt. Veel water 

komt terecht op plaatsen waar het niet veel kan doen. Er is echter geen betere optie. 

Nadat de dakstructuur helemaal ingestort/weggebrand is, staan de grote muren van de 

kerk nog recht. Binnen deze muren woedt nog steeds een erg hevige brand. De 

bevelvoerende officier beseft dat de vrijstaande muren een ernstig risico bieden. Hij laat 

één van de straten langs de kerk afsluiten omdat hij het risico op instorting naar buiten 

te groot acht. Zelfs voor brandweerlui is de straat verboden gebied. Het betreft echter 

een groot incident waarbij veel brandweerlui ter plaatse zijn. Niet iedereen ontvangt de 

boodschap dat één straat niet meer mag gebruikt worden. Ongeveer een uur na de 

aankomt van de brandweer stort één van de zijmuren in. De muur valt – zoals verwacht 



© CFBT-BE 2/7  Instorting 
Versie 05/07/2013  Karel Lambert – 2013 – 1.0 

- naar buiten. Drie brandweerlui, die blijkbaar niet op de hoogte waren van het verbod 

om de straat te gebruiken, worden door de muur bedolven en komen om het leven. 

1.1.2 Dakkapel 

Op 16 mei 2012 bestrijdt de brandweer van Waregem een appartementsbrand. Tijdens 

de bluswerken stort –totaal onverwachts - een zijmuurtje van een dakkapel naar 

beneden. De brokstukken komen terecht op een persluchtdrager. Hoewel zijn helm en 

zijn persluchttoestel een deel van de klap opvangen, raakt de brandweerman toch zeer 

zwaar gewond. Na een maandenlange revalidatie blijft hij verlamd aan de onderste 

ledematen. Naast risico’s die gekend zijn (“muren vallen om bij brand” zoals in de 

Nederlandse case) zijn er dus ook instortingsrisico’s die niet of minder gekend zijn (“een 

dakkapel kan ook instorten”). Het is een taak voor alle leidinggevenden om bedacht te 

zijn op mogelijke instortingsscenario’s. Door incidenten te bespreken, zou de kennis over 

dergelijke scenario’s moeten toenemen. En hopelijk neemt de kans op ongevallen 

hierdoor af. 

1.2 Waarom stort een gebouw in? 

In de VS is dr. Richard Gasaway bezig met een campagne rond “situational awareness”. 

Hij probeert brandweerlui te leren dat het belangrijk is dat ze zich bewust zijn van hun 

omgeving. Op zijn website, www.samatters.com, zijn heel wat interessante artikelen te 

vinden over hoe we ons bewust zijn van onze omgeving. In één van zijn artikelen neemt 

hij de stelling in dat elk gebouw altijd bezig is met in te storten. 

 

Iedereen kent de zwaartekracht. De zwaartekracht probeert ervoor te zorgen dat alles 

naar beneden komt. De zwaartekracht werkt ook in op elk gebouw. In het gebouw zijn er 

“structurele” elementen die deze kracht opvangen. Naast de zwaartekracht zullen ook 

andere krachten het gebouw belasten. De wind kan een serieuze kracht uitoefenen op 

een buitenwand. Doorheen deze structurele elementen (vloeren, muren, balken, 

kolommen) worden de verschillende krachten overgedragen naar de funderingen. 

 

Zolang de structurele elementen hun werk doen, blijft het gebouw staan. Als de 

structurele elementen door de brand verzwakt worden, dan kan (een gedeelte van) het 

gebouw instorten. Soms is dat moeilijk te voorspellen maar in sommige gevallen (bv. Een 

muur die omvalt) is het lang vooraf duidelijk dat het risico bestaat. 

1.3 Enkele bouwmaterialen 

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van enkele materialen die veel gebruikt 

worden in de bouwsector en die regelmatig aanleiding geven tot instorting. Het betreft 

een heel summiere en vereenvoudigde beschrijving. Het is immers alleen de bedoeling 

om enkele instortingsmechanismes te duiden. 

1.3.1 Baksteen 

Baksteen wordt erg veel gebruikt in de bouwsector. Meestal is dat voor het bouwen van 

muren. Muren in baksteen zijn erg goed in het opvangen van verticale krachten. Ze 

dragen het gewicht van de vloer over naar de fundering. Zijwaartse krachten worden 

minder goed verteerd. Onder bouwvakkers is het goed geweten dat muren die net 

gemetst zijn wel eens kunnen omwaaien als er een sterke wind staat. De wind oefent een 
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grote kracht uit op het vlak dat door de muur gevormd wordt. Als deze kracht te groot 

wordt, dan waait de muur om. Het is pas nadat er een verdiepingsvloer op de muur 

gelegd is, dat dit risico verdwijnt. Deze vloer vangt de horizontale windkracht op en 

verdeelt hem over de verschillende muren waarop hij rust. Hetzelfde geldt voor de 

topgevels van een woning. Het is pas nadat de houten dak structuur bevestigd is dat de 

topgevels “muurvast” zitten.  

 

Bij brand zijn er twee effecten die tot een instorting kunnen leiden. Het eerste effect is 

het opbranden van de houten dak structuur. Dat neemt meestal enige tijd in beslag. 

Eerst dient de brand uitslaand te zijn. Geleidelijk aan zal de houten structuur 

doorbranden, instorten en opbranden. En op een bepaald moment wordt de topgevel 

vrijstaand. Indien er in dat geval een sterke wind staat, vormt deze vrijstaande gevel een 

risico. Afhankelijk van de wind kan de muur naar binnen of naar buiten vallen. Dit kan 

gebeuren tijdens de brandbestrijding, tijdens de nablussing, zelfs lange tijd nadat de 

brand geblust is. Zolang de muur niet gestut is, kan hij omwaaien. 

 

Een tweede effect is het opwarmen 

van de muur. Bij een brand waar het 

dak door de brand verwoest wordt, 

treden hoge temperaturen op. De 

vrijstaande muur wordt daaraan 

blootgesteld. Aan de binnenkant krijgt 

de muur temperaturen van meer dan 

1000 °C te verwerken. Terwijl dit niet 

het geval is aan de buitenkant van de 

muur. Voorwerpen die opwarmen, 

hebben de neiging om uit te zetten. 

De binnenkant van de muur wil 

uitzetten terwijl de buitenkant van de 

muur dat niet wil. Om die twee 

uitersten te verzoenen gaat de muur 

kromtrekken. Aangezien de onderkant 

van de muur vasthangt aan de 

fundering of aan de verdiepingsvloer 

kan deze niet bewegen. De bovenkant 

van de muur staat echter los. De top 

van de muur zal dus naar buiten 

bewegen. Er zal een banaan vorm 

ontstaan. Door deze vorm aan te nemen, zet de warme binnenkant van de muur uit 

terwijl de koude buitenkant niet hoeft uit te zetten. Als dit proces blijft duren, zal de 

muur in kwestie na verloop van tijd omvallen. Een vrijstaande muur die omvalt omwille 

van de brand, valt altijd naar buiten (van de brand weg).  

1.3.2 Staal 

Staal is ook een veel gebruikt constructiemateriaal. Het is een materiaal dat erg sterk is 

en dat heel veel uitrekt vooraleer het breekt. Typisch zal je een constructie in staal zien 

doorbuigen vooraleer ze instort. Staal is ook een materiaal dat goed de warmte geleidt. 

Als staal opwarmt, zet het uit net zoals andere materialen. Stalen balken en 

vakwerkliggers kunnen hierdoor een grote horizontale kracht ontwikkelen op de muren 

Figuur 1 De bevestiging van de topgevels is deels 
doorgebrand. Bij felle wind kunnen deze instorten. 
Wellicht is er ook een bevestiging van de schoorsteen 
aan de rest van de dak structuur. Deze kan ook 
beschadigd zijn. (Foto: onbekend) 



© CFBT-BE 4/7  Instorting 
Versie 05/07/2013  Karel Lambert – 2013 – 1.0 

waaraan ze bevestigd zijn. Deze kracht kan zo hoog oplopen dat de muren omver 

geduwd worden. Ook in dit geval kunnen de muren dus naar buiten vallen.  

 

In de nieuwe wetgeving omtrent het bouwen van industriële gebouwen (bijlage 6) is 

voorzien dat de structuur zo moet ontworpen zijn dat de muren naar binnen vallen bij 

een eventuele instorting. Bij moderne industriële gebouwen wordt dit risico dus 

preventief vermeden. 

1.3.3 hout 

Houten balken worden ook frequent gebruikt in de bouwsector. Historisch gezien werden 

massieve balken gebruikt. Hoewel hout een brandbaar materiaal is, hebben dergelijke 

balken toch een goede brandweerstand. Een balk die een vloer draagt, wordt langs drie 

kanten “aangevallen” door de brand. Er zal langs de onderkant en de twee zijkanten hout 

wegbranden. Hierdoor vermindert de sterkte van de balk. Dit gaat door totdat de brand 

geblust is of totdat de balk instort. Bij de oude massieve balken duurt het een tijdje 

vooraleer de brand ervoor zorgt dat de balk voldoende verzwakt is. 

 

In de moderne woningbouw wordt 

echter steeds meer gebruik 

gemaakt van lichte houten 

constructies. Lichte houten 

constructies zijn al lange tijd 

gebruikelijk voor de constructie 

van het dak. Daar worden 

zogenaamde “voligespanten” 

gebruikt. Dit zijn houten planken 

van 3,5 op 18 cm. Bij een hevige 

uitslaande brand zijn deze 

spanten snel opgebrand. De 

breedte ervan is immers maar 3,5 

cm. Meer recent worden dergelijke 

spanten nu ook gebruikt om vloeren te ondersteunen. Het spreekt voor zich dat deze 

vloeren snel instorten als er op de onderliggende verdiepingen een brand uitbreekt. 

 

In Noord-Amerika gaat men nog een stap verder. Daar wordt nu gewerkt met houten 

vakwerkliggers (zie Figuur 2). De sterkte van deze ligger wordt voor een deel bepaald 

door de schuine verbindingen tussen de onderste en de bovenste ligger. Het is voor 

iedereen duidelijk dat deze schuine verbindingen bij brand heel snel zullen doorbranden. 

Canadees onderzoek wees uit dat de brandweerstand van zo’n constructie minder dan 

tien minuten bedraagt. 

1.3.4 Prefab beton 

In industriële gebouwen wordt vaak gewerkt met prefab beton (zie Figuur 4). 

Gevelelementen worden dan bevestigd aan een staalstructuur. Tijdens een brand komen 

de verbindingen tussen de gevelelementen en de ondersteunende staalstructuur onder 

spanning te staan. Het is mogelijk dat deze verbindingen het begeven en naar beneden 

donderen. Zeker als het gevelpanelen met een grote verticale afmeting betreft, kunnen 

brokstukken ver van de gevel terechtkomen. 

Figuur 2 Houten vakwerkliggers (Foto: NIST) 
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1.4 vermijden ongevallen 

Het is tijdens een brand niet altijd mogelijk om instortingen te vermijden. Brand 

verzwakt nu eenmaal de sterkte van constructies. Het is echter belangrijk dat 

leidinggevenden zich bewust zijn van dit risico en er rekening mee houden. Het zou niet 

mogen dat brandweerlui sterven in een instorting die eigenlijk te voorzien was. 

1.4.1 Valschaduw. 

Elke brandweerman zou vertrouwd moeten zijn met het begrip valschaduw. De 

valschaduw is de oppervlakte waar de brokstukken terechtkomen als een muur omvalt of 

een gebouw instort. Als vuistregel wordt meestal meegegeven dat de lengte van de 

valschaduw gelijk is aan anderhalve keer de hoogte van de muur.  

 

Nadat een muur is ingestort tijdens een brand, wordt er door de brandweer dikwijls 

gevorderd over de brokstukken om zo korter bij het vuur te komen. Nadat de muur is 

ingestort, levert dit geen probleem op. Het risico is immers weg. Voordat de muur is 

ingestort, is het levensgevaarlijk om in de valschaduw te komen. Bij instorting kom je 

dan immers onder de brokstukken terecht. 

1.4.2 Opstellen van personeel 

Tijdens brandbestrijding is het de taak van de leidinggevenden om bedacht te zijn op 

instorting. Gedurende de woelige momenten die eigen zijn aan het begin van een 

brandinterventie is daar meestal geen tijd voor. Instorting doet zich echter meestal niet 

voor aan het begin van een interventie. Een uitzondering hierop zijn de lichte 

houtstructuren die meer en meer gebruikt worden in de woningbouw. 

 

Bij een langere brandinterventie zijn de ploegen na enige tijd gepositioneerd en dan 

zouden (onder)officieren zich systematisch moeten afvragen: “kan er iets instorten? Wat 

kan er instorten? Waar gaan de brokstukken terechtkomen?” Indien het antwoord op die 

vragen er op wijst dat brandweermensen, andere hulpverleners of burgers gewond 

kunnen raken, dan dienen hiervoor maatregelen genomen worden.  

 

Het correct opstellen van personeel (zie 

Figuur 4) kan veel problemen 

voorkomen. Brandweerlui die buiten de 

valschaduw staan, zullen bij een 

instorting waarschijnlijk ongedeerd 

blijven. Indien een ploeg op een zekere 

afstand van een gebouw geplaatst 

wordt, is het belangrijk dat ze te horen 

krijgen waarom ze “zo ver” moeten 

staan. Het kan handig zijn om alle 

personen op de interventieplaats mee 

te geven dat een bepaalde zone niet 

meer mag betreden worden. In 

extreme gevallen kan er een wachtpost 

opgesteld worden. Dit kan bijvoorbeeld 

als een doorgang die gedurende een lange tijd gebruikt werd plots niet meer mag 

gebruikt worden. Dit lijkt een extreme maatregel en de brandweerman die het moet doen 

zal er waarschijnlijk niet gelukkig mee zijn. Maar als we het vergelijken met een zwaar 

Figuur 3 Na een brand staan enkel de muren nog 
overeind. Met nadarhekkens en signalisatielint wordt 
de valschaduw afgebakend. (Foto: Herman De Wit) 
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gewonde of gesneuvelde brandweerman is het een heel efficiënte maatregel die 

bovendien gemakkelijk te realiseren is. 

1.4.3 Preventief laten instorten van (top)gevels 

Als na het neerslaan van de brand blijkt dat er een duidelijk risico is op instorting, dienen 

de nodige maatregelen genomen te worden. De beste optie in dit geval is het wegnemen 

van het gevaar. De brandweer kan een muur laten instorten of kan zwaar materiaal 

opvorderen om delen van een gebouw te laten afbreken vooraleer de nablussing aan te 

vatten. Het omver duwen van een topgevel wordt door de bewoners niet graag gezien 

maar de kost van het opnieuw metsen ervan is klein in vergelijking met de kost van een 

gewonde of dode door een instorting. 

 

  

Figuur 4 Brand in een industrieel pand dat gebouwd is met prefab gevelelementen. Omwille van 
het instortingsgevaar wordt enige afstand gehouden tot de muur. Daarna worden de losse delen 
van de gevel verwijderd om het instortingsgevaar weg te nemen. (Foto’s: Peter Vangierdegom) 

Soms wordt er voor gekozen om de muren in hun onstabiele positie te laten staan tijdens 

de nablussing. Dit gebeurt dan omdat het gebouw een architecturale waarde heeft. In 

dergelijke gevallen dient een zone afgebakend te worden waar niemand meer mag 

komen (voor zover dit nog niet gebeurd is tijdens de blussing). In sommige buitenlandse 

korpsen gebruiken ze hier signalisatielint met een andere kleurcombinatie (bv 

geel/groen). Brandweerlui hebben namelijk de neiging om het klassieke rood-witte lint te 

negeren. De afspraak in zo’n korps is dat het klassieke rood-witte lint gebruikt wordt om 

burgers de toegang te ontzeggen terwijl de andere kleurcombinatie duidt op acuut 

gevaar en door niemand mag worden betreden. 

1.4.4 Stutten 

Stutten is een laatste belangrijke manier om instortingsgevaar weg te nemen. Zeker als 

er voor gekozen wordt om onstabiele muren te laten staan, is het nodig dat deze muren 

gestabiliseerd worden. Soms kan dit pas nadat de bluswerken voltooid zijn. Hiervoor doet 

men best beroep op gespecialiseerde firma’s. Zeker nadat de bluswerken voltooid zijn, is 

het niet verstandig om risico’s te nemen terwijl vakspecialisten beter opgeleid en vooral 

beter uitgerust zijn om gevels en gebouwen te stutten. 

1.5 Slotbemerking – “I have a dream” 

Ik zou dit artikel willen afsluiten met een citaat van Martin Luther King. De eerste case in 

dit artikel, de brand in de koningskerk, is na dit incident uitgebreid onderzocht. Het 
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eindrapport van de inspectie openbare orde en veiligheid telt maar liefst 220 bladzijden. 

Men heeft gepoogd om het verloop van deze noodlottige interventie te reconstrueren. 

Verschillende mensen die op de interventieplaats waren zijn geïnterviewd. Er is een 

analyse gebeurd om na te gaan hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Er is gekeken hoe 

het in de toekomst beter kan. Er zijn aanbevelingen gedaan. Er is een lespakket 

ontwikkeld.  

 

Op 9 mei 2008 heeft de beruchte brand plaatsgevonden in De Punt in Nederland. Deze 

brand kostte ook het leven aan drie brandweerlui. Er werd een team aangesteld met 

daarin brandweerofficieren, een professor en een expert arbeidsveiligheid. Op 18 juni 

2008 (1 maand later!) kwamen deze mensen met een voorlopig rapport met de 

belangrijkste bevindingen. Op 15 april 2009 kwam er een 256 bladzijden tellend 

eindrapport waarin alles geanalyseerd werd. En opnieuw lag de focus op “wat kunnen we 

de volgende keer beter doen?” in plaats van op “Wiens schuld is het?” Er is een 

instructiefilm verspreid om iedereen binnen brandweer Nederland de kans te geven om 

lessen te trekken uit dit spijtig incident. De leerstof voor de brandweerlui wordt 

aangepast. Er worden nieuwe manieren van werken ontwikkeld. 

 

Brandweer Nederland probeert te leren uit incidenten.  

 

Kunnen wij dat in België eindelijk ook eens beginnen doen? Voor grote catastrofes zoals 

de treinramp in Wetteren maar ook voor kleine catastrofes zoals een brandweerman die 

om het leven komt of ernstig gewond raakt. I have a dream. 
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