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Construction fires: isolatiebrand te Evere 

1 Inleiding 

Op dinsdag 3 november 2015 werd de brandweer van Brussel opgeroepen voor een brand 

in de Cicerolaan te Evere. De standaard uitruk van Brussel bij brand bedraagt twee 

autopompen, twee autoladders, een ziekenwagen en een commandowagen. Dit is goed 

voor 19 mensen in totaal. Vanuit de post Schaarbeek vertrekken een autopomp en een 

autoladder. De andere voertuigen vertrekken vanuit de helihaven, de hoofdkazerne van 

BW Brussel. 

2 Het gebouw 

Het gebouw waarnaar de brandweer 

uitrukt is een nieuw hoog gebouw 

met 16 bovengrondse bouwlagen.  

 

Aan de zijkant van het gebouw is een 

zijgebouw waarvan de gevel in glas 

is uitgevoerd. Tussen het zijgebouw 

en het hoofdgebouw is op de tweede 

verdieping een klein stuk plat dak.  

 

Bij aankomst blijkt dat de 

gevelbekleding gedeeltelijk uit 

baksteen en gedeeltelijk uit crepi 

bestaat (zie Figuur 1). Het is niet 

onmiddellijk duidelijk hoe de gevel is 

opgebouwd.  

 

Er wordt uitgegaan van een klassieke 

opbouw van de gedeelten in 

metselwerk. Dit betekent dat er een 

binnenspouwblad is in baksteen of in beton. Vervolgens is er een laag isolatie. In dit geval 

betrof dit polyurethaan (PUR). Het buitenspouwblad bestaat uit de gevelsteen die zichtbaar 

is (zie Figuur 2). 

 

Voor de gedeelten in crepi wordt aangenomen dat de isolatie 

aan de binnenkant zit. De opbouw is dan als volgt (van 

binnen naar buiten): isolatie, betonpanelen, crepi. 

Dergelijke isolatievorm komt veel voor in de bouw van 

appartementen. In zijn vorige job was de officier van de 

brandweer projectingenieur in de bouwsector. De meeste 

appartementsgebouwen die hij bouwde werden helemaal op 

Figuur 1 Grafische voorstelling van het gebouw. De witte 
gedeelten zijn in crepi uitgevoerd terwijl de donkere 
gedeelten van de gevel zijn in baksteen. Vooraan links is 
er een bijgebouw te zien is. (© Tekening: A2RC) 

Figuur 2 Principedetail van de gevelopbouw in metselwerk. Van 
links naar rechts: gevelsteen, isolatie, betonnen wand. (Tekening: 

A2RC) 
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die manier uitgevoerd. Dit stemt dus overeen met zijn referentiekader. 

 

Net boven het plat dak op de tweede verdieping komt een deel van het gebouw in 

uitkraging. Dit wil zeggen dat de gevel naar buiten springt ten opzichte van de andere 

gevels. 

3 Situatie bij aankomst 

Bij de aankomst van de eerste voertuigen uit de post 

Schaarbeek worden ze geconfronteerd met 

dakwerkers. Deze waren bezig met roofingwerken op 

het plat dak tussen de twee gebouwen. De vlammen 

van hun brander zijn in de opstand van het opgaand 

gevelmetselwerk geschoten. Hierdoor is de PUR-

isolatie tussen de gevelsteen en het binnenspouwblad 

beginnen branden. De gevelsteen zorgt er echter voor 

dat het moeilijk is voor de verse lucht om toe te 

treden. Hierdoor ontstaat er een soort van 

smeulbrand. 

 

De arbeiders op de werf hebben erg snel gereageerd. 

Ze hebben een poederblusser leeggespoten in de 

spouw. Dit bracht de brand onder controle maar de 

brand was ermee niet geblust. 

 

De brandweer heeft een ladderwagen opgesteld en 

een hoge druk leiding afgelegd op deze ladder. Er 

werd met water op de muur gespoten en in de spouw. 

Op die manier wilde men de brand blussen. 

4 Verder verloop van het incident 

4.1 CAN report 

Bij de aankomst van de voertuigen uit de helihaven wordt de officier gebriefd door de 

adjudant van de post Schaarbeek. Hij beschrijft wat er gaande is. De officier beslist op dat 

moment om de grote hulpwagen ter plaatse te laten komen. In de grote hulpwagen zit een 

set met piercing nozzles. De grote hulpwagen bevat ook een grote Hilti boormachine. Deze 

kan gaten boren in de gevelsteen. Vervolgens kunnen de piercing nozzles tot bij de PUR 

isolatie gestoken worden om de brand lokaal te blussen. 

4.2 Verdere verkenning 

Samen met de adjudant gaat de officier naar het plat dak om de situatie te bekijken. Er 

wordt overlegd met de arbeiders ter plaatse en de sergeant-majoor die het bevel voert 

over de ladderwagen. De brand lijkt geblust. 

 

Figuur 3 De situatie bij aankomst van 
de helihaven. De voorpost is aan de 
slag met één hoge druk. (Foto: Pieter 

Maes) 
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De warmtebeeldcamera toont 

echter dat de bakstenen gevel 

nog warm staat. Ook bij de 

aansluiting van de gevel met de 

oversteek is er nog een hotspot te 

zien. Aangezien de rook daar naar 

buiten gekomen is, is dat te 

verklaren. In eerste instantie 

maakt men zich geen zorgen 

omdat de oversteek uit beton 

gemaakt is en de brand dus langs 

daar niet verder kan. De gevel 

wordt afgekoeld met de hoge 

druk. De warmtebeeldcamera 

kleurt dan helemaal grijs en er is 

geen spoor meer van 

hitteopbouw. 

 

Na 30 seconden worden de voegen echter terug geel op het scherm van de camera gevolgd 

door een zone centraal in de opgaande baksteen. De bakstenen doen er echter veel langer 

over om terug op te warmen (tussen de vier en negen minuten). Dit zorgt voor de conclusie 

dat de smeulbrand nog steeds bezig is. Het is dan wachten op de piercing nozzles om de 

brand in de isolatie te kunnen bestrijden. 

 

 

Figuur 5 Links op de foto is de ladder Schaarbeek aan het werk. Verschillende brandweerlui staan 
op het plat dak. De brand is daar begonnen in het stuk metselwerk tussen het plat dak en de 
oversteek. Het stuk wordt aangeduid met de onderste blauwe pijl en is ongeveer 2 meter breed. De 
mogelijkheid bestaat dat de brand de hoek “omsteekt” en dan is het volledige vlak in baksteen 
mogelijke uitbreiding. (Foto: Pieter Maes) 

Originele 

brandhaard 

Mogelijke 

uitbreiding 

Oversteek 

Figuur 4 De gevel ziet er in orde uit. Toch is op de WBC 
duidelijk te zien dat er warmteopbouw is. De voegen en 
enkele stenen tekenen zich af. (Foto: Karel Lambert) 
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De officier gaat terug naar beneden om de aanwezige politiemensen te briefen over de 

situatie. Er wordt beslist om een ploeg met twee brandweerlui naar binnen te sturen met 

een CO-meter. Zij moeten de appartementen bezoeken in de buurt van de brandhaard en 

kijken of er rookvorming is en CO-metingen doen. Er zal ook aan de bewoners worden 

gevraagd om te komen melden mocht er rook binnenkomen. 

 

Bij de aankomst van de grote hulpwagen wordt gevraagd om met de Hilti gaten te boren 

in het stuk metselwerk waarachter zich de brand situeert. Vervolgens kunnen dan piercing 

nozzles gebruikt worden.  

4.2.1 Meer informatie 

De officier is een beetje bezorgd dat de brand de 

hoek zal omgaan. Hij besluit de partij metselwerk 

om de hoek ook te inspecteren met de 

warmtebeeldcamera. Hiervoor wordt de tweede 

ladderwagen gebruikt. Vooral de aansluiting van 

de regenpijp met de betonnen oversteek lijkt een 

hotspot te zijn. Bij nadere inspectie blijkt de beton 

helemaal geen beton te zijn. De oorspronkelijke 

aanname over de opbouw van de zones in crepi is 

verkeerd. Hier blijkt nog maar eens het belang van 

een referentiekader. Bewust of onbewust worden 

aannames gemaakt tijdens een interventie. Deze 

worden beïnvloed door alles wat men weet en door 

ervaringen uit het verleden. Hierdoor kan men op 

het verkeerde been gezet worden. 

 

De werkelijke opbouw is als volgt (van buiten naar 

binnen): crepi, EPS isolatie, beton. Bij het 

openbreken van de crepi rond de regenpijp blijkt 

dat de EPS isolatie aan het smeulen is. Er wordt 

gevraagd aan een onderofficier om de zone rond de regenpijp open te breken. De bedoeling 

is om na te gaan hoe ver de brand gevorderd is in de isolatie. Dit gebeurt met behulp van 

een reddingszaag. Hiermee kunnen snedes gemaakt worden in de isolatie. 

 

Kort daarna komt de melding dat de brand zich uitgebreid heeft in de zone rond de 

regenpijp. De regenpijp bevindt zich ongeveer op een halve meter van de hoek. Er is een 

zone van ongeveer 50 cm op 50 cm opengebroken en de brand is deze zone al gepasseerd. 

Dit is merkbaar aan de roetaanslag en aan de isolatie die deels gesmolten en verkleurd is 

(zie Figuur 8). 

 

Hierop wordt gevraagd aan een ploeg beneden om onder de oversteek vijf meter op te 

schuiven en een snede te maken in de isolatie om te zien of de brand al tot daar zit of niet 

(zie Figuur 7). Dit neemt even tijd in beslag. Er wordt echter meegedeeld dat de brand de 

snede al is voorbij gestoken. Dit betekent dat de brand al meer 6 meter in de horizontale 

richting heeft afgelegd. 

 

Later blijkt dat de brand zich vooral voortgeplant heeft langs de aansluiting van de 

opgaande muur en de oversteek. 

Figuur 6 Opbouw van de crepi delen van 
de gevel. Van links naar rechts: crepi, 
EPS isolate, beton. (Tekening: A2RC) 
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Vervolgens komt het bericht van de 

brandweerlui die naar binnen zijn 

gestuurd om CO-metingen te doen en 

de bewoners te verwittigen dat er een 

sterke brandgeur is in het appartement 

net boven de plaats van de brand. 

Bovendien is er een heleboel 

roetaanslag op het parket in de kamer 

die net boven de plaats van de brand 

ligt. De rook van de brand heeft dus 

zijn weg gevonden naar boven is 

uitgekomen in deze kamer. Hierdoor 

ontstaat de indruk dat de brand blijft 

uitbreiden.  

 

Op het terras (van de derde verdieping) 

beginnen enkele brandweerlui op vraag van de officier met het openbreken van de crepi. 

Hij vraagt hen om een horizontale snede aan te brengen om te evalueren of de brand al 

tot daar is gekomen. 

 

De situatie op dat moment ziet er als volgt uit: 

• Er is een brand in het opgaande metselwerk naast het plat dak op de 2de 

verdieping. Dit betreft een brand in een verticaal vlak. 

• De brand heeft zich uitgebreid naar 

de isolatie onder de oversteek. Dit 

betreft een brand in een horizontaal 

vlak. 

• Er is veel roetaanslag binnen op het 

parket in het appartement op de 3de 

verdieping. Er bestaat de 

mogelijkheid dat de brand in de 

verticale richting gevorderd is en nu 

op de 3de verdieping aan het 

smeulen is. 

• De brand in de oversteek is de hoek 

van het gebouw omgegaan en breidt 

zich uit in de horizontale richting. Er 

is echter niet geweten hoe ver de 

brand al gevorderd is en hoe snel de 

brand uitbreidt. 

4.2.2 Analyse 

De brand vordert langzaam maar zeker. Het is niet geweten tot waar de brand gevorderd 

is. De brand is begonnen in één verticaal gevelvlak (de onderste pijl in Figuur 5) en zit nu 

in het horizontale vlak onder de oversteek. Daarnaast is de brand waarschijnlijk ook in de 

muur de hoek om gegaan en is er hierdoor een smeulbrand in een tweede verticaal 

gevelvlak, aangeduid als “mogelijke uitbreiding” in Figuur 5. Er wordt een duidelijk 

Figuur 8 Foto van de deels verbrande EPS 
isolatie. Het bovenste vlak was de grens van de 
smeulzone en ziet zwart. De rest van het blok 
heeft nog steeds de originele, grijze kleur. (Foto: 

Pieter Maes) 

Figuur 7 De ploeg maakt 5 meter verder een snede 
meet de reddingszaag. (Foto: Pieter Maes) 
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onderscheid gemaakt tussen de smeulbrand in een verticaal vlak en een smeulbrand in 

een horizontaal vlak. De brand zal immers veel sneller uitbreiden naar boven dan naar 

opzij in de vlakken aan de onderkant van een oversteek.  

 

De zorg bestaat dat de smeulbrand de rand van de oversteek bereikt en dat de brand terug 

in een verticaal vlak terecht komt. Het uitkragend gedeelte in crepi telt negen verdiepingen. 

De aanname wordt gemaakt dat de gevolgen groot zullen zijn als de brand in dit vlak 

terechtkomt. 

4.2.3 Verdere aanpak 

In overleg met de commandant van 

week wordt beslist om extra piercing 

nozzles te laten komen. Ook de post 

Zaventem van de brandweerzone 

Vlaams-Brabant west wordt 

gecontacteerd met de vraag om hun 

piercing nozzles ter plaatse te brengen. 

Er wordt tevens een derde ladder ter 

plaatse gevraagd om sneller te kunnen 

werken. Er is namelijk sprake van een 

zekere tijdsdruk. Het smeulfront mag 

immers niet in de buurt komen van de 

rand tussen de horizontale en de 

verticale delen.  

 

De strategie is het blussen van de brand door de brandstof weg te nemen en het 

blussen/wegnemen van de brandende delen. Hierbij dient er een onderscheid gemaakt te 

worden tussen de delen van de gevel in baksteen en die in crepi. 

 

Net zoals bij bosbrandbestrijding worden er “brandgangen” gecreëerd in de zones bedekt 

met crepi. Als de brand omschreven is, kan hij alvast niet meer uitbreiden. Dit wordt 

gedaan door eerst een zaagsnede te maken. De reddingszagen waarover BW Brussel 

beschikt zijn hierbij van groot belang. Zodra er één snede gemaakt is, wordt er parallel 

een tweede snede gemaakt op 15 cm afstand. Vervolgens wordt de isolatie tussen de twee 

snedes verwijderd.  

 

De praktijk waarbij twee parallelle snedes worden gemaakt en waarbij vervolgens het 

materiaal tussen de twee snedes wordt verwijderd om een “brandgang” te bekomen, wordt 

in het Engels het maken van een trench cut genoemd. Deze praktijk zal in de toekomst 

zeker nuttig zijn bij het bestrijden van (smeul)branden in brandbare gevelisolatie of 

brandbare gevelbekleding. Deze techniek is niet nieuw. Het principe werd in het verleden 

reeds gebruikt bij branden in wanden gemaakt uit sandwichpanelen. 

 

Er wordt gecontroleerd of de randen van de snede bestaan uit onaangetast materiaal. 

Daarna is men zeker dat de brand afgesneden is. In een volgende fase wordt de isolatie 

verwijderd die aangetast is. Dit is een tijdsintensief werk. Het wordt uitgevoerd vanuit de 

korf van de ladderwagens in de buitenlucht dus het dragen van ademlucht is niet nodig. 

Doordat de EPS bolletjes overal rondvliegen en dat sommige ervan gecarboniseerd zijn, 

rust het personeel zich wel uit met stofmaskers. 

Figuur 9 De drie ladderwagens aan het werk voor 
het verwijderen van de crepi en EPS isolatie. (Foto: 

Robert Dekock) 
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Figuur 10 Piercing nozzles in gebruik. Eerst is met een Hilti boormachine een gat geboord doorheen 
de gevelsteen. Vervolgens wordt met een piercing nozzle water ingebracht. Het water loopt naar 
beneden langsheen/doorheen de isolatie. Op de foto is het zichtbaar hoe het water uit de stootvoegen 
terug naar buiten loopt. (Foto: Robert Dekock) 

Naast het omschrijven van de brand in de crepi worden de bakstenen gedeelten 

“behandeld” door op verschillende plaatsen een gat te boren en een piercing nozzle te 

plaatsen (zie Figuur 10).  

 

Hierbij wordt gewerkt met drie ploegen tegelijkertijd. De brandweer slaagt erin om snel 

genoeg de brandbare isolatie te verwijderen zodat de brand omschreven wordt.  

5 Uiteindelijke schade 

5.1 Metselwerk 

Na de interventie blijft de schade relatief beperkt. Het gevelmetselwerk is op een tiental 

plaatsen geperforeerd geweest. Verspreid over 30 m² gevelmetselwerk zijn er een tiental 

gaten geboord om met piercing nozzles te kunnen werken. 

 

In het tijdperk voor de piercing nozzles zou deze brand enkel kunnen geblust worden door 

een deel van de gevelstenen uit te breken. Dit is dan namelijk de enige manier om tot bij 

de smeulende isolatie te komen. Er is echter een belangrijk nadeel aan deze methode. 

Zodra er een steen is weg genomen, kan er lucht intreden en zal de brand uitbreiden. 

Dikwijls loopt de brandweer op deze manier achter de feiten aan. Vroeger diende dikwijls 

een belangrijk stuk van het gevel metselwerk weggebroken worden vooraleer de brand 

gestopt kon worden. Anderzijds is er minder twijfel mogelijk of alle aangetaste delen van 

de isolatie werkelijk gedoofd zijn als de gevel open gebroken wordt.  
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5.2 Crepi 

In de gedeeltes met crepi is er meer schade. De onderkant van de oversteek dient bijna 

helemaal vervangen te worden. Door dat de brand vooral gevorderd is in de aansluiting 

tussen het opgaande metselwerk en de horizontale EPS isolatie, volstond het om tegen de 

gevel een zone van 20-25 cm vrij te maken in de zone het verst verwijderd van de originele 

brandhaard (zie Figuur 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 Zicht op de schade aan de oversteek. De zwarte plek rondom de hoek toont waar de 
brand het meest intensief gewoed heeft. De rode pijl toont dat brandzone zich uitstrekt tot op 20-30 
cm van de rand. De blauwe pijlen tonen de verschillende zones waar de brandweer materiaal 
verwijderd heeft. (Foto: Pieter Maes) 

 

De rest van de oversteek is echter zwaarder getroffen. De crepi is verwijderd over een 

grote oppervlakte. Op Figuur 9 is een strook crepi te zien die naar beneden hangt. Na het 

verwijderen van de crepi was er meestal zicht op een onaangetast onderste vlak van de 

EPS isolatie. Dit betekende echter niet dat er geen smeulbrand was in het materiaal of 

tussen de isolatie en de beton. Op Figuur 11 zijn de verschillende gekleurde vlakken te 

zien. Uiterst rechts is er een vlak onaangetaste crepi te zien. Deze zone is omrand door de 

zogenaamde “trench cuts”. In de zone daarnaast is de onderkant van onaangetaste EPS 

isolatie te zien. Dit is de donkergrijze zone. In de buurt van de hoek is er een lichtgrijze 

zone te zien. Dat is de zone waar de EPS isolatie verwijderd is. Het lichtgrijs is de kleur 

van het beton. 

 

Een belangrijk detail is dat alle snedes aan de onderkant van de oversteek gemaakt zijn 

op enkele centimeter van de rand van de oversteek. Door deze werkwijze zijn de verticale 

vlakken onbeschadigd. Dit is dan weer belangrijk voor de herstelwerken. 

 

Op Figuur 11 kan men ook zien hoe ver de smeulbrand gevorderd was in de isolatie. De 

smeulbrand heeft zwarte roetplekken achtergelaten op het beton. De rode pijl toont tot 

Uitbreiding langs aansluiting 

metselwerk – oversteek. 

Trench cut 

Crepi verwijderd 

EPS verwijderd 

Branduitbreiding 
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waar het smeulfront gekomen is. De brandweer is er in geslaagd om de brand te stoppen 

op 20 à 30 cm van de rand van de oversteek. 

 

Figuur 12 is een foto van de voorgevel. Daarop 

is mooi te zien wat er gebeurd zou zijn mocht de 

smeulbrand de hoek van de oversteek bereikt 

hebben.  

 

Hierin spelen twee elementen. Vooreerst breidt 

brand zich veel sneller uit in de verticale richting 

dan in de horizontale richting.  

 

Ten tweede is het zo dat lucht gemakkelijk kan 

intreden als de brand doorheen de crepi breekt 

in de verticale gevel. 

 

Op Youtube kunnen een heleboel filmpjes 

gevonden worden van situaties waarbij een 

brandbare gevelbekleding of brandbare 

gevelisolatie begint te branden. Dit leidt dikwijls 

tot ware inferno’s. Door het goed handelen van 

de dakwerkers (eerste bluspoging en verwittigen 

hulpdiensten), het adequaat optreden van de 

brandweer en het geluk dat het vuur zich nog 

niet in het verticale gedeelte bevond, is dit hier 

vermeden. 

 

 

6 Dankwoord 

Deze brand was een moeilijke om te analyseren. Vooreerst is er betrekkelijk weinig 

ervaring met dergelijke branden. Construction fires zijn een relatief nieuw fenomeen. Het 

is dan ook erg moeilijk om in te schatten hoe erg het was of geweest is. Wat is de bijdrage 

van de eerste bluspoging en wat is de bijdrage van het werk van de brandweer? Het 

volgende citaat is dan ook van toepassing: 

 

 

The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so 

certain of themselves, and wiser people so full of doubts. 

- Bertrand Russel  

 

 

Bij het schrijven van deze tekst werd ik geholpen door de volgende collega’s om de 

interventie beter te begrijpen en te beschrijven: Majoor Christian Gryspeert (Zone 

Midwest), Kapitein Peter Roseleth (BW Brussel) en Kapitein Nathalie Van Moorter (Zone 

1).  

Figuur 12 Overzicht van de voorgevel. 
(Foto: Robert Dekock) 


