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Het aantal slachtoffers van koolmonoxideongevallen per jaar kan nog altijd niet precies
worden vastgesteld, omdat de oorzaak niet altijd
wordt opgemerkt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid
vindt dat de overheid de regie in handen moet nemen
en doet aanbevelingen.

Met het oog op een verbod van
asbestdaken
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Sjaak van der Tak, burgemeester van de gemeente
Westland beziet de gevolgen en afwikkelingen die
nog steeds voortduren van een asbestbrand in zijn
gemeente in 2015.

Bezwijken onder hoge druk
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Dankzij de mogelijke klimaatverandering,
is het thema van dakinstortingen onder
druk van sneeuw en grote hoeveelheden
hemelwater actueler dan ooit. Een gesprek hierover
met Rob Lengkeek van Lengkeek Expertises.

De Stichting Salvage biedt snelle, praktische hulp en opvang na een calamiteit. We bieden deze unieke service
namens de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. In Uit de Brand leest u over onze werkzaamheden en
toegevoegde waarde voor gedupeerden en stakeholders. Ook ventileren we onze visie op actuele ontwikkelingen
en discussies en laten we stakeholders en professionals uit aangrenzende vakgebieden aan het woord. Zo ontstaat
een levendige discussie die tegengestelde of gelijke standpunten inzichtelijk maakt. Uit de Brand verschijnt
tweemaal per jaar. Wilt u meediscussiëren of hebt u een uitgesproken mening over een van de besproken
onderwerpen, laat het ons dan weten per mail naar info@stichtingsalvage.nl of bel 055 526 19 30.
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De risico’s van een groeimarkt
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Welke risico’s brengt de
groeimarkt van zonnepanelen
met zich mee? Specialisten
Hak van der Sijp en Rémy Wiggers van
HDI delen het gezichtspunt van de
verzekeringsbranche.
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In Nederland ontstaat bijna
wekelijks brand in een
rieten dak. Niet vreemd dus
dat brandweerkorpsen een speciaal
getrainde rietploeg in het leven
hebben geroepen die met eigen
materiaal en een eigen voertuig uitrukt
én succes boekt.

Verder
9		Beeldbepalende torens
in ‘t landschap
16		Goede voorbereiding is
het halve werk
24		Groene daken nog weinig
gereguleerd
26		Mensen aan het werk:
Uit ‘t dak gaan

D

e vondst van asbest leidt vaak tot
emotionele reacties, onnodige ontruimingen en grootschalige schoonmaakoperaties, terwijl de gezondheidsrisico’s
meestal minimaal zijn. Dit stellen althans de
burgemeester van Alkmaar, twee topmannen van woningcorporaties en de Nijmeegse
hoogleraar Besturen van Veiligheid, Ira
Helsloot in het pamflet ‘Laten we eindelijk
normaal doen over asbest’, dat begin juni
werd gepubliceerd. De ondertekenaars
vinden dat de verhouding tussen de kosten
en baten van grootschalige asbestsanering
scheef is en dat goed geïnformeerde burgers
zelf soms beter zicht op de risico’s hebben
dan de verantwoordelijke bestuurders.
Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden, maar in gebouwen van voor die tijd zit
nog veel asbesthoudend materiaal. Inademing van de vezels kan tot ziekten leiden als
longkanker en asbestose, waarbij de longcapaciteit drastisch afneemt. Helsloot: “Maar
het meeste asbest is in gebouwen verwerkt
op plaatsen die niet in verbinding staan met
de lucht. Zelfs als er wat materiaal loskomt
en je zou het inademen - bijvoorbeeld na
een brand ergens in de buurt- is het risico
relatief klein. Met asbest is het net als met
passief meeroken in een kroeg: het wordt pas
gevaarlijk voor je gezondheid als je het dag
in dag uit doet.”
Zelf heb ik ook nog asbest in huis, met name
boven de slaapkamer, waar het dakbeschot
van asbest is. Bij de aankoop van het huis
hebben we dat er niet uit laten halen, maar
erboven wel het hele dak laten isoleren. Het
asbest laten verwijderen betekent dat die
isolatielaag waarschijnlijk opnieuw moet
worden aangebracht. Behalve een hoop
gedoe brengt dat ook veel kosten met zich
mee. Misschien loopt het met de brand niet
zo’n vaart…

Dat is anders bij onze schuur. Het dak daarvan, met asbestbeschot, loopt door naar het
dak van de buurman. Onder dat dak heeft
hij een zitkuil waar hij alle seizoenen bij de
houtkachel van zijn koi karpers zit te genieten. Onlangs is er nóg een kachel geplaatst,
waarin hij vis kan roken. De kans op brand is
daarmee aanzienlijk groter.
Wettelijk gezien moet het asbest voor 2024
eruit. Er is een subsidieregeling voor, maar
die geldt weer niet voor het dakbeschot.
Zal ik het dus maar laten zitten? Het asbest
is bij de verzekeraar gemeld en staat op de
polis, maar hoe dit in geval van een brand
zal worden opgepakt en welke kosten ik dan
mogelijk zelf voor mijn kiezen krijg, is mij niet
duidelijk. Daarom pleit ik voor meer informatie vanuit verzekeraars, want ik denk dat er
velen zijn zoals ik. Van uitstel komt misschien
afstel en daar is niemand bij gebaat.
Of zal ik maar gewoon afwachten waartoe
het pamflet van Ira Helsloot en anderen leidt?
De hoogleraar hekelt het kabinetsbesluit om
vanaf 2024 alle asbestdaken te verbieden.
“Complete waanzin”, zegt hij, “weggegooid
geld voor schijnveiligheid. Saneer dat asbest
liever als het dak toch al aan vervanging
toe is.”
In deze ‘Uit de brand’ wordt op de problematiek ingegaan in een gesprek met burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente
Westland, naar aanleiding van een brand
waarbij asbest vrijkwam in Wateringen.
Ook de andere artikelen gaan over daken:
torenhoge daken, groene daken, daken met
zonnepanelen, brandgevaarlijke werkzaamheden op daken, instortende daken, rieten
daken…
Brand uit mijn dak – ik moet er niet aan
denken!
Brenda Reinders,
directeur van de Stichting Salvage
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Koolmonoxide
blijft een
sluipmoordenaar
Hoofdpijn

Misselijkheid

Kortademigheid

In elkaar zakken

Duizeligheid

Bewusteloosheid

Een goede rookgasafvoer, bijvoorbeeld via een goed functionerende schoorsteen op het dak,
kan het risico van koolmonoxideongevallen verkleinen. Voldoende is dat echter niet.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar koolmonoxideongevallen, omdat het
vermoeden bestond dat de gevaren van koolmonoxide mogelijk onvoldoende worden onderkend
en dat de maatregelen tegen koolmonoxideongevallen onvoldoende effectief zijn. In dit artikel
zijn de conclusies en de aanbevelingen van de Onderzoeksraad samengevat.

H

et is onbekend hoeveel koolmonoxideongevallen jaarlijks in Nederland
plaatsvinden en hoeveel slachtoffers
daarbij vallen. Het staat weliswaar vast dat
jaarlijks tenminste vijf à tien dodelijke
slachtoffers en enkele honderden gewonden
vallen, maar bewoners en hulpverleners
merken blootstelling aan koolmonoxide niet
altijd op. Ook bij sterfgevallen kan koolmonoxidevergiftiging als oorzaak over het
hoofd worden gezien. Op basis van een
aantal indicatoren vermoedt de Onderzoeks-
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raad voor Veiligheid dat de werkelijke
omvang van de problematiek drie tot vijf
keer zo groot is als nu wordt aangenomen.
Onbegrepen gevaar
De Onderzoeksraad heeft geconstateerd dat
er rondom het vrijkomen van koolmonoxide
veel onjuiste veronderstellingen bestaan.
Van oudsher worden open afvoerloze
toestellen, met name geisers, als belangrijkste risicogroep gezien. Bij dit soort toestellen
is vooral de ventilatie een cruciale factor.

Deze toestellen zijn inmiddels voor een
groot deel door gesloten afvoergebonden
toestellen vervangen, met name cv-ketels,
maar daarmee zijn nog niet alle risico’s
weggenomen. Verbrandingstoestellen zoals
cv-ketels kunnen namelijk alleen veilig
werken als ze deskundig worden geïnstalleerd en als de complete installatie in
samenhang met het gebouw wordt onderhouden en gecontroleerd. Uit het onderzoek
van de Raad blijkt dat dit lang niet altijd
goed gaat. De ongevallen kennen een grote
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diversiteit en complexiteit aan ongevalsfactoren, die onderling met elkaar samenhangen. De rode draad in die factoren is dat
bewoners aan koolmonoxide worden
blootgesteld wanneer de veiligheid van het
geheel van de installatie in samenhang met
het gebouw niet is geborgd. Daarmee
bedoelt de Raad dat niet alleen naar het
toestel moet worden gekeken, maar ook
naar de ventilatie, de luchttoevoer- en
rookgasafvoerleidingen, de uitmonding
daarvan enzovoort.
Sleutel bij installateur en fabrikant
Veel van de onderzochte koolmonoxideongevallen gebeurden met verbrandingsinstallaties (voornamelijk op gas) waarbij een
erkende installateur betrokken was die
mogelijk zijn werk onvolledig of niet goed
had gedaan. Ook gaan fabrikanten die
verantwoordelijk zijn voor de productie van
componenten van de installaties niet vrijuit.
De belangrijkste conclusie van de Onderzoeksraad is dan ook, dat de sleutel om
koolmonoxideongevallen te voorkomen niet
alleen bij bewoners en eigenaren moet
worden gezocht. De ongevallen maken
duidelijk dat er bij de aanleg en het onderhoud een integrale aanpak nodig is van
installatie en gebouw. De Raad vindt het
daarbij noodzakelijk dat fabrikanten van
componenten er samen met de installatiebranche voor zorgen dat installaties zowel
‘failsafe’ als ‘foolproof’ zijn. Dat wil zeggen
dat veiligheidsproblemen merkbaar en
kenbaar zijn voor de gebruiker, dat de
installatie indien nodig uitschakelt en dat
fouten tijdens aanleg, gebruik en onderhoud
geen ernstige veiligheidsconsequenties
hebben. Bewoners en eigenaren en de door
hen ingeschakelde installateurs en fabrikanten zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor
dat het geheel veilig is, in alle fasen van de
levenscyclus van een verbrandingsinstallatie
in een gebouw.
Detectie en diagnosticering
Wanneer het niet gelukt is om een koolmonoxideongeval te voorkomen, komt het aan
op een tijdige detectie of diagnose om
verdere blootstelling te verminderen en
adequate hulpverlening mogelijk te maken.
Bewoners en zorg- en hulpverleners blijken

koolmonoxidevergiftigingen niet altijd te
herkennen. Soms worden gevallen bij toeval
ontdekt wanneer hulpverleners koolmonoxidemeters dragen. Koolmonoxidemelders zijn
een effectief hulpmiddel bij het detecteren
van koolmonoxideongevallen, maar zijn
door bijvoorbeeld slecht functionerende
sensoren of lege batterijen niet altijd
betrouwbaar. Ook blijken gebruikers niet
altijd de koolmonoxidemelders op de
voorgeschreven manier te gebruiken
(inclusief plaatsing) of goed op een alarm te
reageren.
Borging door branche en overheid
Wet- en regelgeving schrijft voor dat
verbrandingsinstallaties in samenhang met
het gebouw veilig zijn. De overheid ziet er
echter nauwelijks op toe of dit in de praktijk
wordt nageleefd. Installateurs die deze veiligheid bij aanleg en onderhoud moeten
realiseren, zijn niet altijd vakbekwaam. De
branche heeft zelf een aantal kwaliteitslabels
ingevoerd, maar deze bevatten belangrijke
hiaten als het om het borgen van de
veiligheid gaat. Fabrikanten van componenten moeten ook aan wet- en regelgeving
voldoen, maar deze schrijft niet voor dat
deze componenten ertoe bijdragen dat de
installatie als geheel ‘failsafe’ en ‘foolproof’ is.
De overheid heeft het stoken op gas
gestimuleerd en een alternatief door middel
van bijvoorbeeld elektrische verwarming
ontbreekt vooralsnog voor de meeste
huishoudens. Nederland bezet echter ten
opzichte van de omringende landen waar
veel op gas wordt gestookt, een plek in de
achterhoede als het gaat om de aanwezigheid en invulling van een stelsel dat de kwaliteit van installateurs en de veiligheid van
verbrandingsinstallaties moet waarborgen.
Regie in handen nemen
Gezien het grote aantal betrokken partijen,
met ieder hun eigen belangen, en het belang
van een integrale aanpak, kan de verantwoordelijkheid niet volledig bij de branche
worden gelegd. De Raad meent dan ook dat
de overheid de regie in handen moet nemen
om zorg te dragen voor een stelsel waarbij
de veiligheid van bewoners wordt geborgd.
De Raad doet daarom een aantal aanbevelingen (zie kadertekst) aan de ministers van

Wonen en Rijksdienst (verantwoordelijk voor
veilige woningen inclusief installaties) en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (verantwoordelijk voor veilige producten zoals
gastoestellen en koolmonoxidemelders).

aanbevelingen

1

Stel een wettelijk verplichte uniforme erkenningsregeling in voor
alle installateurs die verbrandingsinstallaties aanleggen of onderhouden
in woningen en andere gebouwen. De
vakbekwaamheid van installatiebedrijven dient met deze regeling te worden
geborgd.

2
3

Formuleer wettelijke eisen (eventueel in Europees verband) die ertoe
leiden dat verbrandingsinstallaties
als geheel ‘failsafe’ en ‘foolproof’ zijn.
Maak direct de volledige testresultaten van koolmonoxidemelders
openbaar zodat bewoners en
eigenaren zelf in staat worden gesteld
een bewuste afweging te maken bij de
aanschaf ervan.

4

Formuleer daarnaast wettelijke eisen (eventueel in Europees
verband) die ertoe leiden dat de
betrouwbaarheid en effectiviteit van
koolmonoxidemelders gewaarborgd
wordt. Stimuleer vervolgens de toepassing van betrouwbare en effectieve
koolmonoxidemelders in woningen en
publieke gebouwen.

5
6

Zorg voor voorlichting over de
risico’s met betrekking tot koolmonoxide bij bewoners, eigenaren,
installateurs en hulpverleners.
Monitor de problematiek en de
effectiviteit van maatregelen door
registratie en onderzoek van koolmonoxideongevallen. <
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Burgemeester Sjaak van der Tak van gemeente Westland:

“Na een brand met
asbest moeten
verzekeraars
gezamenlijk optreden”
Na 2023 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Particulieren, bedrijven, instellingen en
overheden mogen dan zulke daken niet meer in hun bezit hebben. Het verbod beschermt
mens en milieu tegen de gevaren van vrijkomende asbestvezels uit verouderde en
verweerde asbestdaken. De maatregel zal ook bewerkstelligen dat het aantal branden
waarbij het vrijkomen van asbest grote gevolgen heeft, zal afnemen. Hoe groot die impact
kan zijn, ondervonden bewoners van Wateringen. Een asbestbrand in januari 2015 houdt de
gemoederen er nog altijd bezig. Een gesprek met Sjaak van der Tak, burgemeester van de
gemeente Westland, over de rol van verzekeraars bij zulke branden.

I

n de nacht van 12 op 13 januari 2015
ontstond brand in een bedrijfspand aan
de Poeldijkseweg in Wateringen. Na zo’n
twee uur blussen had de brandweer de
brand onder controle. Al snel werd duidelijk
dat er asbest was vrijgekomen, niet de meest
gevaarlijke variant van asbest, maar toch
moesten ruim dertig mensen worden
geëvacueerd en werd een deel van de
woonwijk nabij het verwoeste pand
afgesloten. Stichting Salvage was in de uren
na de brand in het gebied werkzaam, om bij
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de evacuatie van gedupeerden te helpen,
maar kon niets betekenen voor de asbestsanering. Die hulpverlening valt nu eenmaal
niet onder het mandaat van Stichting
Salvage. Een snelle en vanuit de brandverzekeraars goed gecoördineerde aanpak van de
asbestsanering kort na de brand had echter
volgens burgemeester Van der Tak veel
zorgen, misverstanden, boosheid en niet in
de laatste plaats veel kosten kunnen
besparen.
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“Onwetendheid van
bewoners op het
gebied van asbest is
de valkuil”

Gemeentelijke verantwoordelijkheid
In het getroffen gebied, met tweehonderd
woningen, twee voetbalverenigingen en
natuurlijk straten, trottoirs, groenstroken en
speelplekken voor kinderen, wonen in totaal
595 mensen. Na een asbestbrand in zo’n
gebied treedt het Plan van Aanpak Asbestsanering 2006 van de toenmalige inspectie van
VROM in werking. Hierin is aangegeven dat
de gemeente verantwoordelijk is voor het
opruimen van zichtbare asbest in de
publieke ruimte. “Maar wij hebben meer

afgebrand. “Maar die was niet voldoende
verzekerd om het hele gebied te laten
schoonmaken”, vervolgt Van der Tak. “We
konden toen twee dingen doen: iedereen
met z’n eigen verzekeraar aan de slag laten
gaan, maar dat zou, denk ik, een chaos zijn
geworden, of de daken, tuinen en paden
onder regie van de gemeente laten doen.
Voor al het andere, dus onder de daken en in
de woningen, waren de bewoners in de kern
van de zaak zelf verantwoordelijk. Je mag
natuurlijk als overheid niet zomaar onder
iemands dak gaan kijken. Het was al heel wat
dat wij de tuinen mochten doen, waarvoor
we een noodverordening hadden ingesteld.
We wilden met dit alles eind februari klaar
zijn, maar door de weersomstandigheden en
omdat er nog een klus bij kwam, namelijk
het schoonmaken van de ventilatiesystemen
Burgemeester Sjaak van der Tak
van auto’s, liep dat uit tot half april. Toen
werd de wijk asbestveilig verklaard, wat wil
zeggen dat er in het openbaar gebied, in
gedaan”, aldus Van der Tak. “We hebben
ervoor gekozen, vanuit het oogpunt van leef- tuinen en op daken geen visueel waarneembaarheid, om ook de daken, de tuinen en de baar asbest meer aanwezig was. Bewoners
hebben we geadviseerd om bij twijfel een
paden naar de woningen visueel te laten
asbestinventarisatie onder hun dakpannen
saneren. Op een enkele uitzondering na is
en in hun woning te laten uitvoeren en op
dat goed verlopen.”
basis daarvan al dan niet tot sanering over te
gaan.”
Niet voldoende verzekerd
De sanering van de daken, de tuinen en de
Uiteenlopende dekkingen
paden naar de woningen was eigenlijk de
Ondertussen was de eigenaar van het
verantwoordelijkheid van de vervuiler, dus
afgebrande pand met zijn verzekeraar >
de ondernemer van wie het pand was
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overeengekomen dat die de sanering van de
woningen en percelen het dichtst bij de
brandhaard zou betalen. Deze sanering ging
aanmerkelijk verder dan de aanpak van de
gemeente: achtertuinen werden afgegraven
en schuurtjes en daken werden compleet
vervangen. Bij de overige bewoners leidde
dit eerst tot kritiek op de gemeente, maar die
kon niet meer doen dan wat zij al had
gedaan, en vervolgens tot acties met de
eigen verzekeraars, maar die reageerden
verschillend, deels op basis van verschillen in
de polisdekkingen. Van der Tak: “Uiteindelijk
hebben bijna alle verzekeraars meegewerkt
en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. Zij waren bereid hun
verzekerden te helpen. Eén verzekeraar bleef
bij het standpunt dat saneren niet in de
dekking zat en wilde verder geen precedent
scheppen. Die verzekerden moesten de
sanering uit eigen zak betalen. Voor
bewoners die dat niet konden, stelde de
gemeente subsidie beschikbaar.”
Provinciaal toezicht
Daarmee was de kous niet af. Een aantal
bewoners beklaagde zich bij de provincie,
die op haar beurt bij een externe instantie
advies over de aanpak van de gemeente
inwon. Dit leidde tot rapportage waarin de
handelwijze van de gemeente werd
afgekeurd. Dit rapport werd later weer
ingetrokken, maar de provincie behield
natuurlijk wel, op basis van de milieuwetgeving, het recht om toezicht te houden op het
doen en laten van de gemeente. Een en
ander leidde tot het besluit van de gemeente
om de aanpak te intensiveren en op kosten
van de gemeente alle percelen en woningen
nog eens goed te controleren. Op basis
hiervan ging een aantal bewoners alsnog tot
sanering over. De gehele operatie kan naar

“......................”
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verwachting nog voor de zomer van 2016
worden afgerond. “Valkuil in de hele kwestie”,
aldus Van der Tak, “is de onwetendheid van
bewoners op het gebied van asbest, maar
ook de onbekendheid van de gemeente met
verzekeringen. Dat heeft de hele operatie tot
een zeer ingewikkelde klus gemaakt. Wat dat
betreft kan het Plan van Aanpak Asbestsanering, dat op zich een goed plan is en duidelijk
richting geeft, nog wel met wat tips en
aanbevelingen worden aangevuld.”
Gecoördineerde actie
“Een ander belangrijk punt is”, vervolgt Sjaak
van der Tak, “dat ik de samenwerking van
verzekeraars onderling op dit dossier
compleet heb gemist. Ik had in deze situatie
heel graag gezien dat een instantie namens
de betrokken verzekeraars activiteiten had
gecoördineerd en partijen had geïnformeerd. Het heeft ons parten gespeeld dat
geen enkele instantie namens de verzekeraars de problematiek samenhangend heeft

aangepakt en dat de verzekeraars er ook niet
in zijn geslaagd eensluidend te acteren. Ik
had gehoopt dat zo’n instantie kort na de
brand een geregisseerde actie had ondernomen en de mensen goed had voorgelicht
over verschillen in verzekeringsdekking en
de verdere aanpak. Verzekeraars kunnen dat
niet aan de gemeente overlaten, want de
gemeente is daar niet verantwoordelijk voor
en heeft ook die expertise niet. Ik vermoed
dat de verzekeringsmaatschappijen, nu er
niet zo’n gecoördineerde actie is geweest,
veel meer geld kwijt zijn dan als ze van het
begin af aan wel gezamenlijk waren
opgetreden.” Burgemeester Van der Tak zou
het een prima oplossing vinden, als Stichting
Salvage in zo’n situatie namens de betrokken
brandverzekeraars de noodzakelijke
activiteiten coördineert en alle betrokkenen
informeert. “Als Salvage dat mandaat had
gehad”, zo zegt hij tot slot, “was deze hele
geschiedenis veel minder problematisch
geweest!” <
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Meer risico’s
door torens
dan risico’s
voor torens
Bij risico’s op hoogte, het
thema van deze editie van
Uit de brand, mogen de
risico’s die met kerktorens
samenhangen, niet onvermeld
blijven. We hadden er een
gesprek over met Simon
Kadijk, directeur van kerken-

Foto Mahu, Hoek

en monumentenverzekeraar
Donatus Verzekeringen in
Rosmalen. Natuurlijk gaat er
wel eens een kerk en ook een
toren in vlammen op, maar
niet heel vaak: gemiddeld
eens per jaar. Torens lopen
daarom niet veel risico.
Eerder vórmen ze een risico,
als er dan toch eentje instort.

D

e onderlinge kerken- en monumentenverzekeraar Donatus Verzekeringen
opereert al sinds 1852 in deze bijzondere niche van de markt. Aanvankelijk
beperkte Donatus zich tot het verzekeren
van haar leden tegen de risico’s van brand en
blikseminslag in hun kerken. In 1947 werd
daar het ontploffingsrisico en in 1950 het
risico van storm aan toegevoegd. Na 1970
volgde een snelle uitbreiding van het aantal
producten en doelgroepen. Nu biedt
Donatus haar leden een breed pakket

verzekeringsproducten aan, met nagenoeg
alle schadeverzekeringen. Die leden zijn
kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het
algemene nut beogende instellingen, de
mensen die bij deze instellingen in loondienst zijn en ook de eigenaren van monumentale gebouwen en hun gezinsleden.
Donatus Verzekeringen is gevestigd in
Rosmalen. Er werken 45 medewerkers, van
wie 4 in de commerciële buitendienst en 9
in de technische buitendienst. Zij taxeren >
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objecten, beoordelen de risico’s, geven
preventieadviezen en beoordelen schades.
Blikseminslag
Gevraagd naar de specifieke risico’s voor
kerktorens, antwoordt Simon Kadijk dat die
erg meevallen. Dat een kerktoren afbrandt,
komt volgens hem niet erg vaak voor.
Natuurlijk zijn er wel voorbeelden van. Denk
aan de Elleboogkerk in Amersfoort in 2007
(waarin het Armando Museum was gevestigd; de kerk was overigens niet bij Donatus
verzekerd) en de toren van de hervormde
kerk in Hollandscheveld in 1999, als gevolg
van een blikseminslag. Het ligt natuurlijk
voor de hand te veronderstellen dat
blikseminslag een groot risico vormt, torens
zijn immers doorgaans het hoogste punt in
de omgeving, maar Simon Kadijk kan zich
toch alleen maar die schade in Hollandscheveld herinneren. “De torens zijn meestal
goed beveiligd door een bliksemafleider”,
vertelt hij. “Als je een echte blikseminslag
hebt, zijn de gevolgen groot. Je hebt dan al
gauw een scheur in een muur of een
compleet weggeslagen dak. En je hebt
natuurlijk kans op brand, want je krijgt in een
heel korte tijd een enorme verhitting. We
hebben een keer in het noorden van
Groningen gehad dat de bliksem in een
boom was ingeslagen, vlak naast een
gebouwtje van een uitvaartcentrum dat wij
hadden verzekerd. Die boom was door de
verhitting helemaal uit elkaar gespat,
waardoor de gevel van dat gebouwtje was
weggevaagd. Maar gelukkig komen zulke
schades weinig voor.”
Wensballonnen
Soms komen de risico’s uit een onverwachte
hoek. Zo werden in Wijhe, tijdens de
nieuwjaarsviering in 2011, Thaise wensbal-
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Simon Kadijk

lonnen opgelaten: papieren ballonnen met
een waxinelichtje eronder. Een van die
ballonnen waaide vermoedelijk tegen de
toren van de rooms-katholieke kerk aan,
waardoor het waxinelichtje omviel. Het stof
en het droge hout onder de leien vatte
meteen vlam en uiteindelijk is de hele
torenspits in vlammen opgegaan. Zo’n
schade, van bijna een miljoen euro, is dan
lastig te verhalen, vertelt Simon Kadijk. “Je
zou dan om te beginnen moeten weten wie
die wensballon heeft opgelaten en vervol-

gens moet je nog vaststellen of hij een
onrechtmatige daad heeft begaan. Was het
verboden om een wensballon op te laten of
moest diegene weten dat het deze schade
tot gevolg kon hebben? Aansprakelijkheid is
altijd een heel lastig iets. Voor de klant
vergoeden wij in elk geval de brandschade
en we zien daarna wel of we de schade op de
veroorzaker c.q. de verzekeraar van de
veroorzaker kunnen verhalen. Dat geldt
bijvoorbeeld ook bij dakwerkzaamheden. Er
zijn altijd wel mensen aan het werk bij een
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“Wij stellen de klant schadeloos,
want daar is hij voor verzekerd”

bouwd. “In principe bepaalt de klant dat”,
zegt Simon Kadijk. “Wij kunnen wel denken
dat de klant waarschijnlijk niet zal gaan
herbouwen, of veel kleiner, of in elk geval
zonder toren, of dat ze misschien alleen de
Aardbevingsschade
stomp laten staan, maar als de klant een
Dat een toren zonder directe aanleiding
instort, bijvoorbeeld vanwege de ouderdom compleet nieuw kerkgebouw wil hebben,
inclusief toren, en ze zijn daarvoor verzekerd,
ervan, is zeer onwaarschijnlijk. Vaak zijn de
dan betalen wij dat. Dat hebben we gezien in
muren aan de onderkant behoorlijk dik en
Hoek, in Rijsenhout en op Ameland. Tot nu
worden ze dunner naarmate je hoger komt.
toe zien we dat de klanten toch gewoon
Dan komt er ook meer houtwerk in en de
weer gaan herstellen. Gelukkig hebben we
spits is vaak helemaal van hout. Die kan wel
afbranden of ervan afwaaien, maar een hele gemiddeld maar één grote kerkbrand per
toren die instort, daar zijn geen voorbeelden jaar, dus over de laatste tien jaar zijn dat er
Ingestorte toren
van. “Wel hebben we in 1993 in Herkenbosch maar tien. Op vijf à zesduizend kerkgebouGroter dan de risico’s voor de toren, zijn de
bij Roermond een bijzondere schade gehad”, wen in Nederland is dat nog geen represenrisico’s door de toren. Simon Kadijk: “Als zo’n
tatieve steekproef. Het zou best kunnen dat
vertelt Simon Kadijk. “Als gevolg van een
hoge toren door een brand instort of als de
men na de volgende kerkbranden die we
aardbeving was daar een hele kerktoren
spits er door een storm van afwaait, heb je
hebben, gaat zeggen: sloop hem maar. Of we
gescheurd. In tegenstelling tot in andere
schade in de omgeving. Dat is dan een
bouwen hem kleiner terug of zonder toren.”
landen is aardbevingsschade in Nederland
kwestie van aansprakelijkheid, die schade
uitgesloten. Het is niet nodig om het te verze- Bij dit alles speelt natuurlijk een rol, dat de
hoeft de brandverzekeraar niet te vergoefunctie van kerktorens in de loop der eeuwen
keren, dacht men altijd, want hier komen
den. Maar de brandverzekeraar heeft wel te
is veranderd. Vroeger had men op de toren
maken met opruimingskosten en ook met de toch geen aardbevingen voor. Nu komen in
Groningen wel aardbevingen voor, maar die een uitkijk en een seinpost; de toren was een
schade aan de rest van het kerkgebouw of
oriëntatiepunt in het landschap, gaf de tijd
schade wordt in principe door de NAM
de ernaast gelegen pastorie als die toren
daarop valt. Zo hadden we op 1 januari 2015 vergoed. Die schade in Herkenbosch hebben aan en liet horen wanneer men in de kerk
werd verwacht. Die functies heeft een toren
we toch betaald, hoewel we dat strikt
een grote schade in Hoek, bij Terneuzen.
niet of nauwelijks meer. Een beslissing of een
genomen niet hoefden te doen. Die uitsluiDaar kwam een kerk in lichterlaaie te staan
toren moet worden herbouwd, is natuurlijk
tingsclausule is immers niet bedoeld om
en de brand heeft vanuit het kerkschip de
onder schadevergoeding uit te komen, maar aan de eigenaar, dus het kerkbestuur of
toren bereikt. Zo’n toren, en dat is ook wel
veelal de gemeente als het een toren van
een specifiek risico, functioneert vaak als een om geen herverzekeringspremie voor
schoorsteen, waardoor die brand enorm gaat aardbeving te hoeven betalen. En heb je een voor 1813 betreft (het einde van de Napoleontische tijd in Nederland). Maar hebben die
echt grote aardbeving, dan heb je natuurlijk
toenemen. Uiteindelijk is die torenspits in
het laatste woord? Simon Kadijk tot slot:
niet één schade, maar net als bij een storm
het schip van de kerk gevallen. Het was een
“Kerken zijn beeldbepalend in ons landtientallen schades. We wisten dat het nu tot
kerk waarin bovenin zogenoemde trekstanschap, mensen hechten eraan. Kerken zijn
één kerkgebouw beperkt was gebleven en
gen zaten, waardoor de muren onderling
daarom, wat ik wel eens noem, het visueel
verband hadden. Omdat de torenspits op die daar hebben we niet moeilijk over gedaan.”
eigendom van iedereen. De beslissing om
heet geworden trekstangen viel, werden de
wel of niet te herbouwen is daarom meestal
Visueel eigendom
muren die nog overeind stonden, instabiel.
Is een kerk uitgebrand of een toren ingestort, ook de beslissing van het hele dorp of de
We hebben daarom moeten beslissen die
hele stad.” <
door wat voor oorzaak dan ook, dan is het
muren omver te halen. Nieuwbouw kostte
natuurlijk de vraag of hij zal worden herwaarschijnlijk minder dan herstel. Maar die
kerk en vroeg of laat gaat het een keer fout.
Ook dan is het lastig om regres te plegen.”
Belangrijker dan regres achteraf is preventie
vooraf. Als klanten Donatus van tevoren over
aanstaande werkzaamheden inlichten,
worden zij altijd op de risico’s daarvan
gewezen en over extra veiligheidsmaatregelen geïnformeerd. “Maar het is niet zo dat als
die maatregelen niet worden genomen, wij
geen schade vergoeden”, zegt Kadijk. “Wij
stellen de klant schadeloos, want daar is hij
voor verzekerd.”

schade was dus minder groot geweest
wanneer die torenspits niet in het schip was
neergestort.”
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Preventie
bij de verzekering

Hak van der Sijp

D

e groei van het aantal zonnepanelen in
Nederland betekent voor de specialisten bij HDI op het gebied van brand- en
bedrijfsschadeverzekeringen en technische
verzekeringen extra werk aan de winkel, niet
alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten, zij het dat Van der Sijp en Wiggers zich
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uitsluitend voor Nederlandse klanten of in
opdracht van Nederlandse assurantiemakelaars inzetten.
Weersomstandigheden
Gevraagd naar schadeoorzaken komt het
gesprek al snel op weersomstandigheden, al
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noodzakelijk
van zonnepanelen
Steeds meer daken in Nederland worden van
zonnepanelen voorzien. Eind 2015 werd bijvoorbeeld
bekend dat Tata Steel maar liefst tachtigduizend
zonnepanelen op de daken van het fabriekscomplex
in IJmuiden gaat plaatsen. Met een totale
oppervlakte van zo’n 250.000 m2 wordt dit het
grootste dakgebonden zonnepark in Nederland.
Ook elders zijn al grote parken aangelegd, zoals op
Ameland, of ze zijn in voorbereiding, zoals in Delfzijl.
Om na te gaan welke specifieke risico’s gepaard gaan
met zonnepanelen op daken en in parken op de grond
hadden we bij HDI in Rotterdam een gesprek met Hak
van der Sijp BSc, risk engineering specialist op het
gebied van brand- en bedrijfsschadeverzekeringen,
en Rémy Wiggers BSc, head of engineering op het
gebied van technische verzekeringen.

hebben die nog niet tot echt grote schades
geleid. “Maar daarbij moet worden opgemerkt”, zegt Hak van der Sijp, “dat we pas
vanaf 2000 wat grootschaliger met zonnepanelen zijn begonnen en sindsdien hebben
we nog geen echt zware stormen gehad. En
dan bedoel ik stormen van het kaliber zoals

we die op 25 januari en 28 februari 1990
hebben gehad, dus met windkracht 11 of 12.
Doet zich wel zo’n storm voor, dan houd ik
mijn hart vast…” Gaat het om een fikse
hagelbui, dan blijkt het ene type paneel daar
gevoeliger voor te zijn dan het andere, maar
ook daardoor zijn er in Nederland nog geen

“De impact van
grote hagelstenen
kan enorm zijn”
megaschades op te tekenen geweest. “Die
hebben we wel in het zuiden van Europa
gehad, tegen de Alpen aan rond München,
waar het tennisballen kan hagelen”, zegt
Rémy Wiggers. “Het probleem is dat je zo’n
schade niet meteen ziet. De beschermende
glasplaat is dan vaak heel gebleven, maar de
impact van zulke hagelstenen op wat
eronder zit, kan enorm zijn. Later, soms pas
een jaar daarna, kan blijken dat bepaalde
delen van een paneel geen elektriciteit meer
produceren. Als dat probleem zich niet op
één plek, maar over het hele veld voordoet,
is de kans groot dat die hagelbui daarvan de
oorzaak is geweest.” Nog andere weergerelateerde schadeoorzaken zijn sneeuwdruk – in
de Verenigde Staten en Canada, maar niet of
nauwelijks in Nederland – en overstromingen en grondverschuivingen na overvloedige regenval. “En als dan je kabels in het
water hangen, heb je natuurlijk een groot
probleem”, zegt Rémy Wiggers.
Schuivende panelen
Schadeoorzaken van een heel andere orde
hebben met de constructie van de panelen
op het dak en met de constructie van het dak
zelf te maken. Op vlakke daken en op
hellende daken zijn zonnepanelen op frames
bevestigd. De bekabeling ligt in goten,
waarvan de ondersteuning op de dakbedek- >
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king is vastgelijmd. Met zware wind kan een
frame met zonnepanelen verschuiven of de
kabelgoot losraken. Daardoor ontstaat
schade aan de installatie en kan ook schade
aan het dak ontstaan. Die schade kan
aanzienlijk zijn. Hak van der Sijp: “Ook komt
het voor dat er losse spullen op het dak
liggen of staan, bijvoorbeeld rubberen
matten of onderdelen van airco’s, en die
kunnen bij een harde wind schade aan de
panelen veroorzaken.” Wat de constructie
van het dak betreft, is het natuurlijk een
kwestie van rekenen hoeveel gewicht het
dak kan torsen, met daar bovenop een
marge voor water- en sneeuwdruk en
dynamische winddruk. Bij bestaande daken
kan het nodig zijn een deel van de aanwezige ballast te verwijderen, omdat anders de
kritische grens van dakbelasting kan worden
overschreden. En gaat het dan flink regenen
of sneeuwen, dan kan dat tot problemen
leiden. “Dat hoeft niet meteen een instorting
te betekenen”, zegt Van der Sijp, “maar dat
risico is wel degelijk aanwezig. Het dak gaat
immers een beetje hol staan, waardoor het
water heel snel op één punt cumuleert.”
Brand
Brand is natuurlijk de schadeoorzaak bij
uitstek waar de brandverzekeraar zich op
concentreert. Die stelt in het algemeen geen
extra eisen aan de panelen, behalve dan dat
ze door een beroepsinstallateur worden
aangelegd. Van belang daarbij is bijvoorbeeld dat er geen haakse bochten in de
bedrading zitten en dat de omvormers, die
nodig zijn om gelijkstroom in wisselstroom
om te zetten, voldoende ruimte hebben om
te ventileren. Ook kan worden geëist dat de
panelen periodiek met een thermografische
camera worden bekeken, om brand of
kortsluiting te voorkomen. Bij een brand kan
het een probleem zijn dat de brandweer zich
mogelijk terughoudend opstelt als het gaat
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om het blussen met water. De zonnepanelen
op het dak kunnen immers nog onder
stroom staan. Afhankelijk van het type
paneel staat er 20 tot 45 Volt of meer per
paneel op, hetgeen na vijf panelen al tot 200
Volt kan oplopen. Of de angst om daar water
op te spuiten reëel is, is een tweede, “maar
het is de vraag hoe de brandweer erop
reageert”, zegt Hak van der Sijp. “Ik denk dat
er korpsen zijn die dan niet gaan blussen,
maar ik zie daar nog geen eenduidig beleid
in. In de Verenigde Staten willen ze dat na elk
derde paneel kan worden afgeschakeld,
maar in Nederland is dat nog niet het geval.”
Bedrijfsschade
Een bijkomende schade na een brand betreft
de bedrijfsschade, die op de technische
verzekering van HDI is meeverzekerd. “Het
probleem doet zich voor dat panelen op
gebouwen worden geplaatst die geen

“We hadden een
diefstal van 134
panelen in één
nacht”

eigendom van de paneeleigenaar zijn”, legt
Rémy Wiggers uit. “De paneeleigenaar huurt
als het ware het dak om er zonnepanelen op
te plaatsen. We hebben daar in Engeland een
voorbeeld van, waar veel huishoudens
zonnepanelen op hun dak hebben in ruil
voor een deel van de opbrengst van de
stroom. Als nu een pand afbrandt, gaan die
zonnepanelen ook verloren en die kun je pas
terugplaatsen nadat het pand is herbouwd.
Al die tijd lijdt de paneeleigenaar bedrijfsschade en als de herbouw niet direct wordt
opgepakt, lijdt hij onnodig lang bedrijfsschade. Daarom hebben we daar nu een
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gelimiteerde uitkeringstermijn voor
ingebouwd.” Bedrijfsstilstand door defecte
zonnepanelen komt nog niet voor, omdat er
nog altijd stroom vanuit het net beschikbaar
is. Als het echter mogelijk wordt stroom uit
zonne- en windenergie op te slaan, dan zal
de afhankelijkheid van energiecentrales
komen te vervallen en het risico van
bedrijfsstilstand door een gebrek aan
energie toenemen. “Maar dat is een probleem voor de toekomst”, zegt Wiggers.
Diefstal
In de opsomming van schadeoorzaken is de
belangrijkste nog ongenoemd gebleven en
dat is diefstal. Om te beginnen waren er de
koperdieven. Rémy Wiggers: “Traditioneel
werd de bekabeling van zonnepanelen met
koper aangelegd en dat werd aan de
lopende band gestolen. Ik denk dat van de
grote parken die we in Italië hebben

verzekerd alles onder Rome wel een keer
gestolen is geweest. Gelukkig zijn onze
klanten ermee akkoord gegaan om het koper
door aluminium te vervangen, waardoor het
veel minder aantrekkelijk is om kabels te
stelen. In de opbrengst van de systemen is
het niet te merken. Het vergt alleen iets meer
voorzichtigheid bij het aanleggen, omdat
een aluminium kabel niet heel vaak kan
worden gebogen. Na een of twee keer
buigen moet hij echt goed liggen, anders
heb je kans op breukvorming.” Het probleem
van diefstal is daarmee niet helemaal van de
baan. Wiggers: “Ook hele panelen worden
nogal eens gestolen. Kort geleden hadden
we een diefstal van 134 panelen in één
nacht. Daar hadden we een heel fikse schade
aan, want zo’n paneel kost gemonteerd en
wel al snel zo’n tweehonderdvijftig euro.”

Preventie
Vanzelfsprekend is preventie een ‘must’ voor
de verzekeraars van zonnepanelen en hun
klanten. “We zien die preventie toenemen”,
zegt Hak van der Sijp. “Bij elk nieuw systeem
heb je in het begin een soort van cowboyperiode waarin normen nog helemaal ontbreken, maar op dit moment zijn die normen al
vrij goed uitgekristalliseerd. Vanzelfsprekend
wordt er goed naar de normen in het
buitenland gekeken, waarna die in de
Nederlandse praktijk worden geïntegreerd.”
In de beginperiode werden de panelen nogal
eens schuin, met open achter- en zijkanten,
op het vlakke dak geplaatst, waardoor de
wind vrij spel had. Dan ontstond veel schade
aan de connectors, die de panelen met
elkaar verbinden. Die connectors hingen los
aan de panelen en werden al bij een beetje
wind heen en weer geblazen. “Daar heeft
men van geleerd”, aldus Van der Sijp. “Die
connectors zijn vastgezet, en de achterkanten en zijkanten van de panelen zijn nu
dichtgezet, waardoor de windinvloed sterk
verminderd is. Zo wordt min of meer
automatisch vanuit de zonnepanelenindustrie zelf aan preventie gewerkt.” Ook worden
tegenwoordig strenge eisen aan diefstalpreventie gesteld. Rémy Wiggers tot slot: “We
hebben een heel scala aan eisen die we bij
grondinstallaties stellen. Dat begint met een
hek van minstens 1 meter 80 hoog. Bij
duurdere installaties willen we een videobewaking hebben en heel dure installaties
moeten vierentwintig uur per dag bemand
zijn, om de videobewaking in de gaten te
houden en zo nodig snel acties te ondernemen. Daarnaast verlangen we veelvuldig
antidiefstalbouten, maar dat zet nog niet erg
hard door. Met zulke bouten wordt het
natuurlijk moeilijk om een paneel weg te
halen, want daar had je juist die antidiefstalbouten voor. Maar goed, dat is dan niet
zozeer ons probleem.” <
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Onvoorzichtigheid bij brandgevaarlijk werk is
een van de hardnekkigste oorzaken van brand.
Niet zelden vindt dat werk op daken plaats,
omdat daar nogal eens met open vuur wordt
gewerkt. Gelukkig wordt merkbaar resultaat
geboekt met preventie op dit vlak en dan
vooral met het formulier brandgevaarlijke
werkzaamheden. Dit formulier moet elke dag
voor het begin van het werk worden ingevuld
en ondertekend. Een gesprek hierover met
Robert van Tongeren, senior risicodeskundige
bij Centraal Beheer Achmea.
Robert van Tongeren

Preventie werkt bij
brandgevaarlijk werk

B

randgevaarlijke werkzaamheden zijn
werkzaamheden waarbij hitte of open
vuur wordt gebruikt. Denk aan branden,
föhnen, lassen, solderen enzovoort. Het
gereedschap hiervoor vormt de ontstekingsbron, zuurstof is doorgaans in ruime mate
aanwezig en dan blijft over, om de branddriehoek te sluiten, de brandstof. Vaak is het
materiaal dat wordt bewerkt de brandstof,
maar evenzo kan het materiaal in de
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onmiddellijke nabijheid van het werk dat
zijn. “Denk bijvoorbeeld aan het doorslijpen
van een stalen balk”, zegt Robert van
Tongeren. “Staal verbrandt niet, maar het
materiaal erachter of eromheen wel. Als er
dan geen zicht is op welk materiaal erachter
zit, is dat het grootste risico. Vaak zijn het ook
nog moeilijk bereikbare plekken, waardoor
het lastig is te controleren of er geen
materiaal is gaan smeulen. Een paar jaar

geleden was er brand in een kerk in Haarlem.
Teruganalyserend bleek dat er een loodgieter aanwezig was geweest om een lekkende
dakgoot te repareren. Toen het ging
regenen, belde hij zijn baas op, om te vragen
wat hij moest doen: wachten of naar een
andere klus gaan. Dit laatste was het geval
en dus vertrok hij, maar hij had niet door dat
er smeulende resten op het dak waren. Een
halfuur later brandde het dak van de kerk
volledig af.”
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Goede voorbereiding
Niet alleen de controle aan het einde van de
klus is van groot belang, maar ook de
voorbereiding aan het begin ervan. Van
Tongeren: “Je moet eerst goed inventariseren
waar je aan het werk gaat, wat je omgeving
is. Vervolgens moet je beoordelen of je de
juiste methoden gaat toepassen. Je hoeft
bijvoorbeeld niet altijd te branden, je kunt
ook lijmen. En je hoeft niet altijd te slijpen, je
kunt ook zagen. Dat zijn methoden met
minder risico. Daarnaast moeten er gewoon
goede afspraken over het werk worden
gemaakt. Hoe omvangrijk is het werk, wie is
er verantwoordelijk, wie is het aanspreekpunt, zijn er blusmiddelen aanwezig, wie
moet er bij brand worden gewaarschuwd
enzovoort. Een beetje vergeten onderdeel,
maar wat vroeger standaard was: zet er een
brandwacht bij. Die is bij alle bedrijven totaal
wegbezuinigd, want je gaat niet iemand met
z’n handen in z’n zakken bij het werk zetten,
maar wat ons betreft komt die weer
helemaal terug.”
Formulier
De controle of aan alles is gedacht, vindt
meer en meer plaats aan de hand van het
formulier brandgevaarlijke werkzaamheden.
Dit formulier is een initiatief van het Verbond
van Verzekeraars en MKB Nederland, in
samenwerking met Brandweer Nederland,
LTO Nederland en VNO-NCW. Het kan
worden gebruikt om aan te geven welke
brandrisico’s aan de werkzaamheden zijn
verbonden en welke veiligheidsmaatregelen

“Het is een lange
weg maar ik heb
het gevoel dat er
progressie in zit”

moeten worden getroffen. Het formulier
moet online of op papier door de uitvoerder
van de werkzaamheden worden ingevuld.
Robert van Tongeren: “Het formulier
brandgevaarlijke werkzaamheden wil
klanten, aannemers en onderaannemers een
leidraad geven om veilig te werken. Beide
partijen tekenen het: de klant en de
uitvoerder van het werk. Steeds vaker wordt
in polisvoorwaarden geclausuleerd dat bij
brandgevaarlijke werkzaamheden met het
formulier moet worden gewerkt.” Een brand
als in de Haarlemse kerk, waar de loodgieter
was vertrokken, wordt door het formulier
brandgevaarlijke werkzaamheden ondervangen. Er moet immers worden ingevuld wie
het werk tot een uur na afloop nog bewaakt
en de opdrachtgever en de uitvoerder
tekenen ervoor dat dit dan ook gebeurt. Van
Tongeren: “De betere dakdekkers houden
bijvoorbeeld een uur voor het einde van het
werk op met branden. Er is altijd nog
snijwerk, opruimwerk en voorbereidingswerk
voor de volgende dag te doen. Dat is
natuurlijk helemaal zoals het moet. Het is
een kleine organisatorische maatregel, met
een heel groot effect.” Volgens Robert van
Tongeren zijn de controle direct na het werk
en een uur na afronding vaak cruciaal
gebleken. Op verborgen plekken werden
dan bijvoorbeeld smeulende delen gesignaleerd, die nog eenvoudig konden worden
gedoofd. Is men eenmaal vertrokken, dan
openbaart de brand zich vaak pas als deze
niet meer is te blussen. Van Tongeren heeft
de indruk dat het formulier brandgevaarlijke
werkzaamheden in de praktijk steeds meer
begint te leven. “Het is een lange weg, maar
ik heb het gevoel dat er progressie in zit”, zo
zegt hij. “Je moet er wel permanent aandacht
voor blijven vragen en elkaar blijven
informeren en opvoeden.”

geföhnd en daarbij heb je veel minder risico
dan als je open vuur gebruikt. Ook zijn er
tegenwoordig koude kleefmethodes, met
nagenoeg geen risico’s. Daarnaast is in de
norm veilig dakdekken opgenomen dat je bij
doorvoeren en opstanden altijd met
onbrandbare isolatie moet werken, bijvoorbeeld met steenwol of glaswol. Als een dak
volgens die norm is ontworpen, wordt op die
plekken veiliger gewerkt. Het is de totaalsom
van al die inspanningen die maakt dat
preventie echt werkt.” Het zou echter nog
beter kunnen, bijvoorbeeld door uitsluitend
met moeilijk brandbare materialen, onbrandbare isolatiematerialen en zonder ontstekingsbronnen te werken. “Als we dat zouden
doen, zouden we geen probleem meer
hebben”, zegt Van Tongeren. “Dan zijn we het
brandrisico zo goed als kwijt. En lukt dat niet,
blijf je dan volledig op de werkmethoden
volgens het formulier brandgevaarlijke
werkzaamheden richten.”
Schijnveiligheid
Robert van Tongeren bezoekt als senior
risicodeskundige bedrijven en geeft
adviezen over brandveiligheid. Als er
toevallig net brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd, gaat hij altijd wel
even kijken, ook als hij daarvoor het dak op
moet. “Dan ga ik bijvoorbeeld even na of de
mensen die er aan het werk zijn, een blusser
bij zich hebben. Nogal eens gebeurt het dat
die blussers beneden in de bus blijven
liggen. Het is een kwestie van permanent
opvoeden, denk ik. Er zit veel bewustwording bij. Klanten zeggen vaak dat ze al jaren
met dezelfde aannemer werken, die
CVA-gecertificeerd personeel heeft en dat
die mensen allemaal veilig werken. Maar zo
creëren zij voor zichzelf een schijnveiligheid.
Ze controleren niet meer of die mensen
werkelijk veilig werken. Dan wijs ik altijd
maar weer naar het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden, want dan weten ze
zeker dat er veilig wordt gewerkt.”

Andere materialen en methoden
Niet alleen het formulier brandgevaarlijke
werkzaamheden helpt het aantal branden
terug te dringen. Ook het gebruik van andere
materialen en methoden draagt daar aan bij. Het formulier brandgevaarlijke werkzaamVan Tongeren: “De toepassing van kunststof
heden is te downloaden en online in te
dakbedekking helpt ook mee. Die wordt
vullen op www.checklistbrand.nl. <
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Over dakinstortingen
door sneeuwdruk
en downburst

Dakinstortingen als gevolg van sneeuwdruk of onder de last van grote hoeveelheden
hemelwater hebben de wereld van constructeurs, architecten, vergunningverstrekkers en
verzekeraars al diverse keren danig beroerd. Ing. Rob Lengkeek MSc re, schade-expert bij
Lengkeek Expertises, mag met betrekking tot dit fenomeen, vanwege zijn betrokkenheid
bij de afhandeling van grote schades, als deskundige bij uitstek worden beschouwd. Een
gesprek met hem over enkele calamiteiten in het verleden en over de lessen die daaruit
voor de toekomst kunnen worden getrokken.
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“Klimaatverandering met
heftige regenen sneeuwval”

O

p vrijdag 25 november 2005 kreeg
Nederland te maken met langdurige
sneeuwval van uitzonderlijke aard.
Vooral in het zuiden en oosten hield het
sneeuwen vele uren aan, waarbij zich
gestaag sneeuw ophoopte. In Apeldoorn viel
in totaal 69,7 mm en in Enschede 62,2 mm
sneeuw, gemeten door het KNMI. Vanwege
de klimatologische omstandigheden tijdens
deze depressie, namelijk een relatief hoge
luchtvochtigheid, forse windvlagen en
weinig vrieskou, kreeg de sneeuw op veel
plaatsen een papperig karakter, met als
bijkomende verschijnselen inklinking en
ijsvorming. De soortelijke massa per
kilogram sneeuw nam daardoor aanmerkelijk toe. Bij droge en vers gevallen sneeuw
wordt doorgaans gerekend met een
soortelijke massa van 100 kilogram per
kubieke meter sneeuw, maar bij deze
sneeuwsoort werden waarden gemeten die
varieerden van 200 tot 600 kilogram per
kubieke meter. In de loop van de middag

begonnen daken van veestallen, kassencomplexen, maneges, opslag- en productiegebouwen, winkelcentra en overige gebouwen
met een publieksfunctie te kraken en door te
buigen. Soms konden in allerijl stut- en
stempelmaatregelen worden getroffen, maar
voor tientallen gebouwen kwam deze hulp
te laat, waardoor die vrijdag of de dag erna
43 gebouwen volledig instortten, 24
gebouwen gedeeltelijk instortten, 26 daken
ernstig doorbogen en ongeveer duizend
andere gebouwen bouwkundige schades
opliepen. Het ging hierbij overigens niet
alleen om gebouwen met platte daken. Er
waren zelfs meer daken bezweken met een
hellend dak, sterker dan 30 graden. Ook
enkele gebogen daken gingen eraan. Dit
kwam doordat de sneeuw vanwege zijn
relatief hoge soortelijke massa snel naar
lagere niveaus gleed en vervolgens een
relatief grote zijwaartse kracht uitoefende op
verticale constructies, waardoor doorbuiging
en bezwijking kon optreden.
Downburst
Op donderdag 14 juni 2007 richtte een
zogenoemde ‘downburst’ grote schade aan
in Hoogeveen. Een downburst is een
voorbeeld van windschering: een zeer lokale,
plotselinge verandering van de windsnelheid, de windrichting of beide. Bij een
downburst sleuren hagel en regen een
koude luchtstroming mee, waardoor de
dichtheid toeneemt en de lucht versneld op
het aardoppervlak valt. Het water kan wel
met snelheden van 150 tot 200 kilometer per
uur loodrecht naar beneden storten. In
Hoogeveen leidde dit fenomeen tot circa
dertig dakinstortingen. Een van de gebouwen, met een oppervlakte van circa 6.000 m2,
stortte op drie plaatsen in. Een downburst in
de buurtschap Vethuizen (gemeente
Montferland) op 14 juli 2010 kostte twee
slachtoffers het leven. Een groot aantal
mensen op een camping raakte gewond en

Rob Lengkeek

boerderijen en huizen raakten zwaar
beschadigd als gevolg van dit weerfenomeen. “De sneeuwval in 2005 en een
verschijnsel als downburst komen niet heel
vaak voor”, zegt Rob Lengkeek, “maar het
KNMI en het Verbond van Verzekeraars
stellen beide dat we een klimaatverandering
krijgen, met grotere uitslagen als het om de
heftigheid van regenval of sneeuwval gaat.
Hetzelfde geldt voor hagel. In de afgelopen
twee decennia hebben we ook heel grote
hagelschades gehad, met hagelstenen zo
groot als duiveneieren. Ik herinner me een
schade bij Burgers Zoo in Arnhem, waar
kostbare kunststof daken verloren gingen.
Een heel grote schade was dat.”
Relevante factoren
Na de sneeuwval in 2005 schreef Rob
Lengkeek een artikel voor de Beursbengel
waarin hij naging welke factoren, behalve de
sneeuwval, een rol hadden gespeeld bij de
dakinstortingen. Om te beginnen waren dit
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voor of de sneeuwdruk nu het probleem was
geweest of het manco door constructieve
fouten of een combinatie van beide. Dat
bleek in de praktijk nogal te schuren. Je moet
er ook niet voor weglopen dat gebouwen
vaak heel kritisch worden geconstrueerd.
Men gaat bijna tot het randje met heel
weinig oversterkte, want dat kost alleen maar
extra staal en afmetingen, dus dat doe je
niet. Je bouwt volgens de normen en de
voorschriften, maar je gaat het niet sterker
maken dan nodig is. Je hebt dan geen
overwaarde, maar het is toch in orde en je
kunt de constructeur geen verwijten maken.”
de windvlagen die bij de depressie optraden.
In Twente en de Achterhoek werden windvlagen van 17 meter per seconde gemeten,
waardoor de sneeuw zich op bepaalde
plaatsen van de daken ophoopte, bijvoorbeeld bij obstakels zoals ventilatiekappen.
Dit leidde tot puntbelastingen op de daken.
Andere factoren hadden met de afvoercapaciteit te maken. Bestaande vervuiling op
daken verkleinde de afvoercapaciteit en
maakte dat er al neerslag op de daken lag
voordat het ging sneeuwen. Bovendien
zorgde het type sneeuw ervoor dat hemelwaterafvoeren vol ijsbrokken kwamen te
zitten. Nog andere factoren hadden met het
gebouw of het dak zelf te maken. Zo werd
geconstateerd dat de lijm van gelamineerde
houten spanten sneller verouderde dan
gedacht, met een verzwakking van die
spanten als gevolg daarvan. Gebouwen met
een agrarische functie vertoonden nogal
eens corrosieverschijnselen, onder meer
door de invloed van ammoniak en condens,
en niet in de laatste plaats werden tal van
constructiefouten geconstateerd. Daarbij
ging het om foutieve berekeningen, fouten
in de ontwerpfase en fouten in de uitvoering.
Buitengewoon kwalijk
Rob Lengkeek: “Het gaat natuurlijk wel om
de veiligheid van mensen, van gebruikers en
buitenstaanders. Het is dan ook buitengewoon kwalijk als algemene inzichten ten
aanzien van gebouwontwerp en sterkteregels met voeten worden getreden! Natuurlijk
deed zich in een aantal gevallen de vraag
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‘Selffulfilling prophecy’
“In de praktijk gaat het er vooral ook om
erop bedacht te zijn dat het hemelwater
adequaat moet worden afgevoerd”, vervolgt
Lengkeek. “Ook dat heeft weer met ontwerp
en architectuur te maken. Een architect die
zijn best doet op een mooie gevelarchitec-

“Het gaat natuurlijk
wel om de veiligheid
van mensen, van
gebruikers en
buitenstaanders”
tuur, wil liever geen spuwers aan de
buitenkant van zijn gebouw. Een fenomeen
is ook dat we in Nederland veel westenwinden hebben, die het water op daken dus
naar de oostkant stuwen. Als daar de
dakafvoeren verstopt zijn door vogelpoep,
veren, bladeren of lichte ijsdrempels in het
voor- of najaar, en het begint dan hard te
regenen, dan kan het water niet snel genoeg
weg. Je krijgt dan de ‘selffulfilling prophecy’
dat het dak een beetje begint door te
buigen, waardoor er nog meer water naar
één punt stroomt totdat het bezwijkpunt
wordt overschreden. Bedenk hierbij ook dat
we in Nederland nog met verschrikkelijk veel
verouderde bouwconcepten zitten, no-non-

sense industriële dakvlakken die ogenschijnlijk goed zijn, maar waarbij het vreselijk kan
misgaan als verschillende factoren tegelijkertijd tegenzitten.“
Gebouw en inhoud
Rob Lengkeek pleit er tot slot voor om bij het
sluiten van verzekeringen de risico’s voor
gebouwen, de risico’s voor de inboedel en
ook de bedrijfsschadebelangen bij één en
dezelfde risicodrager onder te brengen. “Nu
zag je een spanningsveld ontstaan als
bijvoorbeeld het gebouw bij verzekeraar A
was verzekerd en de inhoud bij verzekeraar
B. Na een dakinstorting heeft verzekeraar A
er een belang bij eerst te onderzoeken of hij
wel gehouden is om te betalen. Misschien
was het toch een constructiefout of nalatig
onderhoud of nog een andere in de polis
genoemde uitsluiting van de dekking. Dat is
een legitiem belang van verzekeraar A. Maar
verzekeraar B, die alle goederen in het
gebouw heeft verzekerd, heeft er een belang
bij dat die goederen zo snel mogelijk bered
worden en dat dus het ingestorte dak met
grote bouwkranen wordt weggetild. Heeft
de ondernemer één verzekeraar voor het
gebouw en de inboedel, dan mag die
verzekeraar intern de afweging maken wat
hij gaat doen. Dat is veel gemakkelijker.
Zeker bij de grotere schades in de co-assurantiemarkt, waarbij soms heel grote
belangen in het geding zijn, speelt dit
absoluut een belangrijke rol.” <
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Rietploegen
bij de brandweer
bestrijden brand
in rieten daken
In Nederland ontstaat bijna wekelijks brand in een rieten dak. Vonken vanuit
de schoorsteen, maar ook kortsluiting, blikseminslag, pyrolyse en vuurwerk
zijn belangrijke oorzaken. Het is daarom te begrijpen dat steeds meer
brandweerkorpsen een zogenoemde rietploeg formeren. Zo’n ploeg is getraind
om het vuur in rieten daken te bestrijden en heeft daar de juiste middelen
voor. Een gesprek hierover met Wouter Hazeleger, rietdekker van beroep en
lid van de rietploeg van de vrijwillige brandweer in Kootwijkerbroek.

D

e rietploeg in Kootwijkerbroek, een
dorp in de gemeente Barneveld, is nu
zo’n vijf jaar actief. Tien jaar eerder werd
ook al eens voorgesteld een rietploeg op te
richten, toen Kootwijkerbroek nog een
gemeentelijke brandweer had, maar de
gemeente vond dat in die tijd nog niet
nodig. Pas nadat een kapitale rietgedekte
villa in Otterlo in vlammen was opgegaan,
kreeg de brandweer van de gemeente zelf
het verzoek een initiatief te ontplooien. Wel
werd er meteen bij gezegd, dat de gemeente
geen geld had om erin te investeren. Daarom
werd contact gelegd met de grootste
brandverzekeraar in het gebied, Univé in
Nijkerk. Die zag daar de voordelen wel van in

en bekostigde voor circa 20.000 euro de
materialen van de rietploeg. Aanvankelijk
werd een aanhanger aan de bus gekoppeld,
maar later financierde de gemeente de
aanschaf van een eigen voertuig. “Univé
heeft die investering er al lang uit!”, zegt
Wouter Hazeleger, die van het begin af aan
bij de rietploeg in Kootwijkerbroek betrokken is geweest.
Groot gebied
Wouter Hazeleger heeft al zevenentwintig
jaar een eigen rietdekkersbedrijf en sinds
tien jaar ook een bedrijf in brandbeveiligingen, samen met zijn oudste zoon. Het
rietdek- en brandpreventiebedrijf bevindt >
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“Hoe eerder wij
gealarmeerd zijn,
hoe meer wij
kunnen betekenen”

zich pal naast de kazerne van de vrijwillige
brandweer. Hazeleger zit al bijna een kwart
eeuw bij de brandweer en weet natuurlijk
precies waar de rietgedekte panden in het
gebied staan. “We hebben hier veel rietgedekte boerderijen”, vertelt hij, “en iets meer
naar het noorden, in Uddel en Elspeet
bijvoorbeeld, staan behalve echt landelijke
boerderijen ook veel woningen met riet. En
regelmatig gaan we ook de andere kant op,
richting Arnhem, dus op dit moment pakken
we echt wel een groot gebied. We zien ook
steeds meer nieuwbouw met rieten kappen
en moderne gebouwen met bijvoorbeeld
zijkanten van riet. Er komen zelfs rijtjeswoningen waarvan de kopeinden met pannen
zijn gedekt en een tussenstuk met riet of
andersom.”
Brandgevaarlijke situaties
In zijn werk als rietdekker komt Wouter
Hazeleger een grote verscheidenheid aan
brandgevaarlijke situaties tegen. Hij zegt er
altijd iets van, “want als er een halfjaar later
brand is en wij weten dat het van een
ondeugdelijke elektriciteitsdoos onder het
rieten dak komt, dan voel je je niet lekker
natuurlijk, dat kun je niet maken.” Behalve
elektrische installaties vormen schoorstenen
vaak een groot risico, met name als het
cement in de voegen poreus is geworden en
er kleine lekken ontstaan. Als dan het riet
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strak tegen de schoorsteen aan zit of er zit
hout tegenaan, dan wordt op een gegeven
moment daar de hitte op afgegeven. Door
pyrolyse kan er houtskool worden gevormd
die spontaan kan gaan branden. Gaat dan
het rieten dak branden, dan wordt dat aan
de alarmcentrale gemeld, die vervolgens
meteen de rietploeg inschakelt. “Is het een
brand bij de buren, bijvoorbeeld onder
Apeldoorn, dan zegt de ploeg die ter plaatse
komt: laten we alvast de rietploeg alarmeren”, aldus Hazeleger. “Want hoe eerder wij
gealarmeerd zijn, hoe meer wij kunnen
betekenen.”
Traditionele en schroefdaken
De snelheid waarmee een brand op een
rieten dak zich ontwikkelt, is sterk afhankelijk
van het type dak. In de traditionele daken zit
er tussen het riet en het plafond onder het
dak een spouw van zeven tot tien centimeter. Daar zit dan veel trek in en dat veroorzaakt dat het rieten dak snel en hard brandt.
Nieuwere daken zijn van het type schroefdak. Dan wordt het riet op een houten plaat

vastgeschroefd, dus komt er weinig zuurstof
onder het riet. Rond de schoorsteen of een
pijp en bij een dakkapel en de uiteinden zit
doorgaans wel wat trek, waardoor het dak
daar even heel hard kan branden, maar
vervolgens komt de brand in een smeulstadium en dat geeft de rietploeg meer tijd om
de brand tegen te houden en te bestrijden.
Zeven man
“De rietploeg bestaat uit zeven man”, legt
Wouter Hazeleger uit, “inclusief de bevelvoerder die contact legt met de brandweer die al
ter plaatse is en die bepaalt wat er verder
gebeurt. Dan hebben we de chauffeur die
ons naar het brandend object brengt, het
materiaal uitschift, de valbeveiliging helpt
opbouwen en zorgt dat we water krijgen om
te kunnen blussen. Twee van onze mannen
gaan zo snel mogelijk het dak op, met
speciale rietdekkersstoeltjes, helemaal tot
aan de nok. De brand zit vaak bovenin. Als de
nok de zuurstof afsluit, gaat het vuur naar
links en rechts, daarna langzaam naar
beneden en zo helemaal verspreid over het
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“Met een warmtecamera houden we
het brandverloop in
het riet in de gaten”

Ook elders in het land
De rietploeg in Kootwijkerbroek is in 2015
twaalf keer uitgerukt. Niet alle keren was het
desbetreffende pand te redden. Wouter
Hazeleger herinnert zich een dag met zware
onweersbuien, toen eerst de bliksem insloeg
in een pas gerenoveerd object in Bemmel
- een halfjaar eerder, toen het nog een
traditioneel dak had, was er ook al brand
geweest, maar nu kon het dankzij het
schroefdak grotendeels worden gespaard
Wout Hazeleger
- en daarna in een grote boerderij met een
traditioneel dak in Bennekom. Dit pand
brandde echter tot de grond toe af. In het
algemeen echter boekt de rietploeg veel sucman. Die let op of het veilig is om de
nokvorsten naar beneden te laten glijden en ces en is er alle reden om ook elders in het
of de valbeveiliging goed wordt opgebouwd. land rietploegen op te zetten. De rietploeg
in Kootwijkerbroek was overigens niet de
Ook houdt hij met een warmtecamera het
eerste. Een collega-rietdekker en lid van de
brandverloop in het riet in de gaten. Want
vrijwillige brandweer in Cothen-Langbroek
brand is heel grillig en zou toch zomaar
onder de jongens door kunnen gaan.” Zodra was de eerste initiatiefnemer, waarna
de valbeveiliging is opgebouwd en een stuk Kootwijkerbroek snel volgde. Inmiddels zijn
er ook ploegen in Het Gooi, “en we bekijken
van de nok eraf is, wordt van boven naar
op dit moment of er binnen onze eigen regio
beneden een baan riet weggehaald, om als
Arnhem ook nog een rietploeg kan worden
dak. Daarom halen we zo snel mogelijk een
het ware een sleuf te creëren die ervoor
stuk van de nok eraf. Dan krijg je een
zorgt dat de brand tot een bepaald deel van neergezet”, aldus Wouter Hazeleger tot slot.
“Misschien wil Univé daar dan ook weer aan
opening waar de brand naar toe wil en dat
het dak begrensd blijft. Vervolgens wordt
geeft ons iets meer tijd om in te grijpen.
met zogenoemde ‘fognails’, lange lansen die bijdragen, wie weet!” <
Twee anderen helpen eerst mee de veiligonder het riet in de luchtspouw worden
heid op te bouwen en komen daarna ook het gestoken en waar een fijne waternevel uit
dak op. De zevende man is de veiligheidskomt, het vuur gekoeld en afgeremd.
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Groene
daken

Gerard van Valkenhoef

J

HK Architecten is een middelgroot en
breed werkend architectenbureau in
Utrecht. De geschiedenis ervan gaat
terug tot 1955, toen het in Haarlem werd
opgericht. Na een grote opdracht in Utrecht,
te weten het ontwerp van het voormalige
AMEV-gebouw, nu het gerenoveerde
kantoor van a.s.r., werd ook in deze stad een
kantoor geopend. Na een reeks van uitbreidingen, inkrimpingen en opsplitsingen
resteert nu nog het kantoor in Utrecht, waar
23 mensen werkzaam zijn. Het werkveld
omvat grote utilitaire projecten, hergebruik
van panden, woningbouw-, onderwijs- en
interieurprojecten.
Met groen opgewaardeerd
Van het project voor de Universiteit Leiden is
de eerste fase afgerond. Op de betonnen
dakconstructie boven een parkeergarage op
maaiveldniveau is het landschap vanuit de
omgeving naar binnen getrokken. Op die
constructie zijn zelfs bomen geplant. Dit is
vanzelfsprekend niet het geval met het
hogere groene dak, omdat een staalconstructie nu eenmaal veel minder gewicht kan
torsen. “Wij zijn geen kampioen groene
daken”, licht Gerard van Valkenhoef toe,
“maar in ons werk komt het toch geregeld
voor. Vaak betreft het zichtdaken, waar je op
kijkt, die meer moeten bieden dan een zwart
vlak en dan met een groen dak worden
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nog weinig
gereguleerd
opgewaardeerd. Meestal is het esthetische
aspect de hoofdzakelijke reden, terwijl
andere aspecten, zoals waterbuffering, nogal
ondergeschoven blijven. Het liefst zou je bij
wijze van spreken elk dak groen willen
maken, maar opdrachtgevers staan er niet
echt om te springen. Het heeft natuurlijk zo
zijn effecten, wat de constructie betreft,
maar ook omdat het moet worden onderhouden.” Met name vanwege deze factoren
worden hogere daken bijna uitsluitend met
mossedum uitgevoerd. Op maaiveldniveau
zijn er meer mogelijkheden, met dikkere
pakketten op de daken, zodat er bomen op
kunnen worden geplaatst en een klein
biotoopje kan worden ingericht. In steden
worden ook steeds vaker groentetuinen op
daken aangelegd, waarvoor veelal slechts
relatief eenvoudige ingrepen nodig zijn. De
aanleg van groene daken kan bijdragen aan
het verkrijgen van het nogal begeerde
BREEAM-certificaat (BREEAM staat voor
Building Research Establishment Environmental Assessment Method) van de Dutch
Green Building Council.

Brandrisico
“Als je denkt aan de brandveiligheid van
groene daken, dan ontkom je niet aan goed
onderhoud”, aldus Van Valkenhoef. “Op een
dak met mossedum zal dat nog wel meeval-

len, maar zodra het begint te vergrassen, heb
je natuurlijk een probleem, want eigenlijk wil
je dat niet. Je kunt immers niet uitsluiten dat
er vliegvuur of wat dan ook in terechtkomt.
Voor zo’n dak geldt standaard dat het niet
brandgevaarlijk mag zijn, maar om nou te
zeggen dat er in Nederland specifieke
regelgeving voor bestaat… Ik heb die niet
kunnen vinden.” Nederlandse ontwerpers
richten zich daarom vaak naar Duitse
richtlijnen op dit gebied, die op z’n minst
aanbevelingen inhouden voor de inrichting
van groene daken, bijvoorbeeld ten aanzien
van compartimentering en het tegengaan
van brandoverslag naar gevels. “Dat zijn wel
belangrijke richtlijnen natuurlijk, waar wij
wat mee kunnen en waar in Nederland
daarom wel naar wordt gekeken, maar vanuit
overheidswege merk ik daar niet veel van”,

“Wanneer ik een
groen dak wil
promoten, heb ik
het gevoel dat ik een
Don Quichot ben”
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Gerard van Valkenhoef is bureaumanager en projectleider bij JHK
Architecten in Utrecht. Hij was nauw betrokken bij de nieuwbouw
voor de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de
Universiteit Leiden. In dit project zijn groene daken gerealiseerd, op een
betonconstructie boven een parkeergarage en ook een hoger gelegen
dak, op een staalconstructie. De specifieke risico’s die aan dit soort daken
zijn verbonden, hebben met brandgevaar, overbelasting en waterafvoer
te maken, maar bijzondere bouwvoorschriften voor deze daken vanuit de
overheid of de verzekeringsbranche zijn er niet of nauwelijks.

zegt Van Valkenhoef. “Ook vanuit de
adviseurswereld wordt wel opgemerkt dat
zo’n dak niet brandgevaarlijk mag zijn, maar
als je naar specifieke voorschriften vraagt,
kom je meestal toch niet erg ver.” Gelukkig
hebben zich op dit vlak nog geen calamiteiten voorgedaan, “maar als het over twintig
jaar in de zomer gedurende drie maanden
niet regent? Natuurlijk heeft dat lange gras
geen hoge brandlast, het is snel verdwenen,
maar als het voortwoekert en in de massa
gaat zitten? Of neem een daktuin met heide,
dan voeg je natuurlijk wel wat brandlast toe.
Ik heb het gevoel dat dan toch wel goede
voorzieningen noodzakelijk zijn.”

groen dak begint, weet natuurlijk heel goed
hoe de belasting moet worden berekend en
aan welke voorwaarden het ontwerp moet
voldoen. “Je kunt in feite uit verschillende
systemen kiezen”, zegt Van Valkenhoef,
“dakpakketten, die ook weer uit Duitsland
komen. Gegevens over bijvoorbeeld de
waterbelasting daarvan zijn dan bekend en
dat maakt het voor ons gemakkelijker om
ermee aan de slag te gaan. Dit geldt ook
voor de waterbeheersing, de posities van de
overstorten en de voorzieningen voor
waterbuffering die je moet treffen. De
gegevens daarvoor zijn allemaal beschikbaar
vanuit de systemen waarmee het dak wordt
opgebouwd. Hou je daar geen rekening mee,
dan creëer je problemen voor de toekomst.”

een reden. Ook hebben we wel eens voor
een Amerikaans bedrijf gewerkt en toen
waren er heel specifieke maatregelen aan
de orde in verband met een sprinklerinstallatie. Maar in de projecten waarin ik bezig
ben geweest, is de verzekerbaarheid nooit
een punt geweest.”

Strengere overheid
Gerard van Valkenhoef zou het toejuichen
als er in Nederland meer groene daken
werden aangelegd, maar moet tot zijn spijt
vaststellen dat nog maar weinig opdrachtgevers er veel voor voelen. “Wanneer ik een
groen dak wil promoten, heb ik elke keer
toch het gevoel dat ik een Don Quichot
ben. Als het heel erg gewenst was, zou het
Belasting
wel worden opgepakt, maar je moet erin
Een ander pakket veiligheidsmaatregelen
investeren en dus moet je het ook echt
Verzekerbaarheid
betreft natuurlijk de belasting van het
Specifieke eisen aan groene daken vanuit de willen. Groene daken hebben onmiskengroene dak en de constructie-eisen in
verzekeringsbranche zijn Van Valkenhoef niet baar veel voordelen, niet alleen bouwfysiverband daarmee. “Die belasting moet je
sche aspecten die met het verwarmen en
bekend. Anders dan in België, waar de
natuurlijk goed in de gaten houden”, zegt
het koelen hebben te maken, maar ook
Gerard van Valkenhoef, “daar begint het mee. verzekeraar een grote rol speelt bij het
Vervolgens haal je wat trucs uit, bijvoorbeeld vaststellen van het ontwerp en het bestek, is voor wat betreft het groen in de stad, de
opslag van water om het riool minder te
door bomen boven een kolom te plaatsen en de verzekering in Nederland een kwestie
belasten enzovoort. Om daarvoor te
voor de opdrachtgever en niet voor de
niet in het midden van een vloer. Daarnaast
kiezen, moet je toch een beetje idealistisch
architect. “Hier is de wet- en regelgeving
spreekt het voor zich dat je een continue
waterbuffering nodig hebt als je het dak voor anders”, zegt hij. “In de lange periode dat ik in zijn. De overheid zou het misschien wat
strenger moeten regelen, bijvoorbeeld met
groenteteelt gaat gebruiken. Ook daar moet dit vak werkzaam ben, ben ik ooit één keer
een gemeentelijke verordening zoals
een verzekeraar tegengekomen, in verband
je natuurlijk de nodige voorzieningen voor
Chicago die al heeft. Dat zou natuurlijk
met een norm voor brandwerendheid waar
treffen en de constructeur speelt daar een
fantastisch zijn!” <
niet aan werd voldaan, maar dat had toen
grote rol in.” Wie aan het ontwerp van een
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Uit ‘t dak gaan
Een dakbrand verschilt niet zoveel van een andersoortige brand
vinden coördinatoren Erwin van der Meulen en Marc Neijenhuis,
behalve dan het nemen van die ene belangrijkste extra maatregel.

I

n april 2015 raakte een vrijstaande woning
in het Friese Appelscha beschadigd na een
brand op het met zonnepanelen bedekte
dak. Tijdens de bluswerkzaamheden constateerde de brandweer dat de brand naar
binnen geslagen was en zich onder de
zonnepanelen bevond. Enkele panelen
moesten worden verwijderd om het vuur te
bestrijden. Erwin van der Meulen, schadeexpert van Lengkeek kwam ter plaatse
namens Stichting Salvage, waar hij brandresten op de oprit en een gat in het dak aantrof.

zodat brandonderzoek achteraf te allen tijde
mogelijk is. Deze handelswijze past volgens
hem bij Salvage, maar voegt hij toe: “Ik ben er
vooral om gedupeerden op te vangen en
gevolgen te beperken.”

“Dat deze zonnepanelenbrand geen intensieve blusactie vroeg”, vervolgt Van der
Meulen, “zegt niets over de impact die het
had op de gedupeerden. In dit geval waren ze
geschrokken, hadden ze veel vragen en keken
ze tegelijkertijd pragmatisch vooruit. Wanneer
ik als Salvagecoördinator kom, zorg ik dat er
volledig ben voor de bewoners. Ik luister naar
Tijdens zijn zeven jaren bij Salvage maakte
hun wensen en proef waar de behoeften
Van der Meulen al veel dakschades mee met
liggen. Voor ik vertrek probeer ik zoveel
oorzaken variërend van een vuurpijl onder
mogelijk geregeld te hebben. In Appelscha
het dak, blikseminslag in het riet en schoorsteenbranden waarbij het droge hout van het constateerden we een kleine opening in het
dak, brandresten op de zolder en buiten op
dak in brand vloog door hittestraling afkomde parkeerplaats en overlast in de aangelegen
stig van een foutief aangelegd schoorsteengarage. Ik zorgde voor het afschotten van het
kanaal. Een zonnepanelenbrand was nieuw
dak, ter voorkoming van extra waterschade
voor hem. Gevraagd naar de oorzaak van de
als gevolg van een regenbui. Bovendien
brand, moet Van der Meulen gissen. Die lag
regelde ik een installateur om de zonnepanenaar alle waarschijnlijkheid bij een storing in
het elektrische systeem, wellicht bij de omvor- len te ontkoppelen van het energienetwerk.
Zonnepanelen blijven namelijk zonlicht
mer. In geen geval was er sprake van een
omzetten in energie.” Ook regelde Van der
externe brandoorzaak, zoals blikseminslag.
Meulen een schadestopbedrijf dat zorgde
Van der Meulen: “Het komt vaker voor dat de
exacte oorzaak niet duidelijk is. Het is niet aan voor het opruimen van de brandresten en het
mij om die te achterhalen of om verantwoor- verwijderen van de brandgeur. Toen alle
lijntjes uitgezet en vragen beantwoord waren,
delijkheden of schuld bij iemand neer te
liet Van der Meulen de bewoners achter met
leggen. Natuurlijk bekijk ik wel of er onzorgeen tevreden gevoel. Van Der Meulen: “Het
vuldigheden of risicofactoren zijn geweest,
zoals een kaars of jerrycan in de buurt van de Salvagewerk is dankbaar werk. Het is anders
brandhaard.” Die bevindingen koppelt Van der dan mijn dagelijkse werk als schade-expert.
Meulen terug naar de verzekeraar. Vervolgens Ik kom echt voor de mensen. Dat maakt het
zorgt hij dat de opruim- of schoonmaakmaat- avontuurlijk, boeiend en dankbaar.” <
regelen die worden getroffen de sporen
rondom de brandhaard niet beschadigen,
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“

H

et gebeurt nog steeds met regelmaat
dat een dakdekker het dak verlaat in de
veronderstelling dat de klus in veiligheid
geklaard is en dat er toch een brand uitbreekt.” Aan het woord is Marc Neijenhuis,
schade-expert bij DEKRA en als coördinator
van Stichting Salvage ter plaatse bij de brand
in een bakkerij in Heeten. Neijenhuis was niet
alleen als Salvagecoördinator werkzaam, maar
werd later toevalligerwijs ook als schadeexpert door de verzekeraar ingeschakeld en
kon door beide rollen langer dan normaal
betrokken blijven.

geven; de een heeft behoefte aan een luisterend oor, de ander kijkt vooruit en wil de zaak
zo snel mogelijk up-and-running krijgen.
Al die tijd was ook de dakdekker aanwezig. Hij
probeerde troost te bieden en kampte met
schuldgevoelens. Dakdekkers hebben de
zorgplicht om een tijd aanwezig te blijven en
even onder de dakpannen te kijken of het lood
op te lichten, want een beetje stof, een spinrag
of een vogelnest kan tot brand leiden. Deze
brand had ook de dakdekker verrast; hij was in
de veronderstelling dat hij zorgvuldig gehandeld had”, aldus Neijenhuis.

Op het dak van de bakkerij in Heeten moesten in november 2015 nog enkele kleine
werkzaamheden uitgevoerd worden. Met een
brander bracht de dakdekker een randstrook
aan op de overgang van het platte naar het
schuine dak. Neijenhuis: “Het heeft er alle
schijn van dat het onderliggende hout is gaan
schroeien op het moment dat de dakdekker
bezig was met het inpakken van de materialen in de auto. Toen hij rook waarnam spoedde hij zich terug naar boven om te blussen,
maar het bleek al snel dat er geen beginnen
meer aan was.”

marc

De tijd van het jaar speelde ook een rol. De
bakkerij stond, zo vlak voor de feestdagen,
voor de drukste periode van het jaar. Zeker
niet het moment voor calamiteiten. Na het
inventariseren van de schade, nam Neijenhuis
de belangrijkste maatregel bij een dakbrand;
het wind- en waterdicht maken van het pand,
zodat de schade niet kan uitbreiden bij een
regenbui. Vervolgens werd een reinigingsbedrijf ingezet voor het verwijderen van het
bluswater en het plaatsen van een geurapparaat om de brandlucht te neutraliseren. “Ook
de cv-ketel had schade opgelopen”, vervolgt
Neijenhuis, “en dat is niet iets dat je kunt laten
liggen in het najaar, dus heb ik gezorgd voor
Het ruime bakkerijcomplex, gelegen in de
reparatie.”
dorpskern, bestaat uit aaneengeschakelde
gebouwen met afwisselend platte en schuine Naast de praktische hulp adviseerde Neijendaken. De brand woedde hevig op het
huis over de voortgang van de bedrijfsvoering:
rechterpuntdak boven de personeels- en
“De adviezen die ik kan meegeven, particulier
opslagruimte en meerdere bluseenheden,
of in dit geval zakelijk, hebben betrekking op
waaronder een hoogwerker om het dak van
het regelwerk en helpen bij een snelle afwikbovenaf nat te houden, werden ingezet om
keling. Denk aan de voortgang van de bedrijfsde controle te verkrijgen. Er werd 20 vierkante activiteiten, de risico’s van besmette grondmeter dak opengetrokken. Neijenhuis
stoffen en de noodzaak van plaatsen van een
vervolgt: “Ik trof een zeer geëmotioneerde
noodwand in de ruimte waar brand is ontbakker aan, terwijl de bakkersvrouw die de
staan, ter voorkoming van besmetting van de
winkel runt, nuchterder was. Op zo’n moment andere ruimtes. Al met al heb ik hen goed op
is het aan mij om beiden de juiste aandacht te weg kunnen helpen, kon de winkel de volgende dag weer open en heeft ook de bakkersruimte niet lang stilgelegen. Ik liet hen
strijdbaar en gerustgesteld achter.” <
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Snelle inschakeling
van Salvage
dankzij automatische
doormelding
Stichting Salvage en de Gemeenschappelijke Meldkamer waartoe
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid behoort doen momenteel
een proef met de automatische doormelding van een aantal typen
branden. Het gaat om branden van gebouwen die tot middelbrand
zijn opgeschaald, branden van woningen met een rieten kap en
explosies. De proef is op 23 mei jongstleden ingegaan.

B

ij middelbranden, branden met een
rieten kap en explosies genereert het
systeem van de Gemeenschappelijke
Meldkamer automatisch een taak voor de
centralist om Salvage te waarschuwen. De
traditionele werkwijze is dat de Officier van
Dienst van de brandweer ter plaatse beoordeelt of de inzet van Salvage gewenst is. Die
geeft dat dan door aan de Gemeenschappelijke Meldkamer en van daaruit wordt de
meldkamer van Salvage geïnformeerd. De
stap via de Officier van Dienst wordt in deze
proef overgeslagen.
Tijdwinst
Tijdwinst is het grote voordeel van de werkwijze in de proef. De Salvagecoördinator is
eerder ter plaatse, mogelijk vaker dan traditio-
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neel nog voordat de brandweer weer vertrokken is en kan ook eerder gewenste acties in
gang zetten. Een ander voordeel kan zijn dat
Salvage bij meer incidenten wordt ingeschakeld, maar dat verschil zal niet erg groot zijn.
Bij de typen branden waar het om gaat, wordt
Salvage al heel vaak ingezet.
Informatievoorziening
In de proef zal onder meer naar de informatievoorziening worden gekeken. Vragen die
normaliter vanuit Salvage worden gesteld,
zullen mogelijk in zo’n vroeg stadium van een
incident nog niet allemaal kunnen worden
beantwoord. Zo’n hiaat in de informatievoorziening mag vanzelfsprekend het hulpverleningsproces niet vertragen. <
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Nu ook
maatschappij-experts als
Salvagecoördinator ingezet
Sinds kort werkt Stichting Salvage, voor het eerst in haar
dertigjarig bestaan, met experts van verzekeringsmaatschappijen voor haar hulpverlening. Tot nu toe traden
alleen onafhankelijke experts van expertisediensten als
Salvagecoördinator op. In april jongstleden werden de eerste
tien maatschappij-experts, van Achmea, door Stichting Salvage
opgeleid. Ook andere verzekeraars hebben belangstelling
getoond.

I

n 1995 werd besloten uitsluitend onafhankelijke experts van expertisebureaus als
Salvagecoördinator in te zetten. Zo kon het
niet gebeuren dat een expert van verzekeringsmaatschappij A de klanten van verzekeringsmaatschappij B zou moeten bijstaan.
Tegenwoordig worden die kruisverbanden
niet meer zo bezwaarlijk gevonden. Stichting
Salvage is blij met de komst van de maatschappij-experts, omdat zij veel ervaring aan
het korps toevoegen. Het probleem van de
teruglopende aanwas van ervaren NIVREexperts vanuit onafhankelijke bureaus wordt
ermee ondervangen.

Heel positief
Inmiddels zijn de experts van Achmea al een
aantal keren als Salvagecoördinator ingezet.
Volgens Johan van den Berg, manager van de
brandspecialisten binnen de afdeling Expertise van Achmea Claims Organisatie, zijn de
ervaringen heel positief. “We kunnen nu
gedupeerden bijstaan als de omstandigheden
nog heel hectisch zijn”, vertelt hij. “Dat is
natuurlijk heel waardevol. We hebben tot nu
toe zowel niet-Achmea klanten als Achmeaklanten kunnen helpen, maar in de uitvoering
van het Salvagewerk zit daar natuurlijk
helemaal geen verschil in. Wel kunnen we
daarna sneller dan voorheen richting onze
eigen klanten acteren en hun zaken oppakken. Ook dat is winst. We vinden het heel
mooi dat we dit werk kunnen doen. Gedupeerden geven er direct hun waardering voor
terug, op de momenten dat het er echt toe
doet. De opleiding die Salvage ons heeft
gegeven, is er een prima basis voor. Het
waren drie intensieve dagen, maar wat we
hebben geleerd, sluit heel goed aan bij de
praktijk. We worden er als expert alleen maar
beter van en ook daarom zijn onze ervaringen
V.l.n.r. Per Vroom (Achmea), Johan van den Berg (Achmea), Dahlia Hillen (Stg. Salvage), Brenda Reinders (Stg. Salvage) heel positief!” <
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KPI’s belangrijk
voor de inzet van
schadestopbedrijven

In het noorden van Nederland is gestart met het inzetten van schadestopbedrijven op grond van
een aantal kwaliteitsprestatie-indicatoren (KPI’s). Stichting Salvage en de schadestopbedrijven
zelf hebben samen een opzet ontwikkeld die tot nog betere prestaties zal leiden en waar dus
vooral de gedupeerden profijt van zullen hebben.

A

l sinds jaar en dag stelt Stichting
Salvage kwaliteitseisen aan de schadestopbedrijven. Dit betreft een pakket
eisen ten aanzien van bijvoorbeeld opleidingen, materialen en de bedrijfsorganisatie. De
bedrijven moeten hieraan voldoen voordat ze
in aanmerking komen voor samenwerking
met de Stichting Salvage. Inmiddels zijn deze
kwaliteitseisen in de branche gemeengoed
geworden en en is het tijd geworden voor een
volgende stap. Daarom worden nu aanvullende doelen gesteld, die niet de kwaliteit
vooraf, maar de geleverde kwaliteit achteraf
betreffen.
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Vier indicatoren
“Het werd tijd voor een volgende stap in het
volwassen worden van onze kwaliteitseisen”,
aldus Geerlof van Loo, beleidsmedewerker
van Stichting Salvage. “Het gaat erom hoe de
kwaliteit van het geleverde werk wordt
gewaardeerd. Samen met de schadestopbedrijven hebben we daarvoor vier kwaliteitsprestatie-indicatoren gedefinieerd, ten
aanzien van het contact met de klant, de
uitvoering van de gevraagde werkzaamheden, de toepassing van een aantal standaardactiviteiten en het in rekening gebrachte
tarief. Deze vier indicatoren leveren een
kwaliteitscijfer op en dat is bepalend voor de

inschakeling. Scoort een bedrijf op alle
fronten goed, dan mag het meer opdrachten
verwachten dan een bedrijf dat minder goed
scoort.”
De schadestopbedrijven met vestigingen in
het noorden van Nederland staan achter de
nieuwe inschakelingscriteria. “Het is de
bedoeling dat we met z’n allen beter worden”,
zegt Van Loo. “Elk bedrijf wil graag het beste
zijn en ziet mogelijkheden om zich van
andere bedrijven te onderscheiden. Deze
nieuwe stap in het kwaliteitsdenken is dan
ook positief ontvangen door de bedrijven die
meedoen.” <
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Richard Leussink
nieuw bij Salvage

Sinds 1 februari 2016 werkt Richard Leussink als beleidsmedewerker bij
Stichting Salvage. Het is zijn voornaamste taak de dienstverlening aan en
contacten met verzekeraars en veiligheidsregio’s zo goed mogelijk vorm en
inhoud te geven. Verzekeraars en veiligheidsregio’s zijn vanzelfsprekend
belangrijke stakeholders voor Stichting Salvage.

R

ichard Leussink heeft een financieelbestuurskundige achtergrond. Na zijn
studie werkte hij bij Centraal Beheer,
Rabobank, ’t Hypotheekkantoor en vervolgens, voor een periode van veertien jaar, bij
Achmea. Hij had daar uiteenlopende functies,
ook internationaal, en was tot slot directiesecretaris Finance | Risk & Compliance. Toen
deze functie werd opgeheven, besloot
Richard buiten Achmea een nieuwe werkkring
te zoeken, waarbij hij veel belang hechtte aan
de maatschappelijke betekenis ervan.
Maatschappelijke betrokkenheid staat bij
hem hoog in het vaandel. Hij zat dan ook al
op jonge leeftijd gedurende twaalf jaar in

Provinciale Staten van Overijssel. Vanuit dit
licht bezien sprak de vacature bij Stichting
Salvage hem bijzonder aan.

van de verzekeraars graag een bevestiging
dat zij daar achter staan. Ten aanzien van de
veiligheidsregio’s ga ik na hoe we het nieuwe
protocol dat met het Landelijk Overleg
Coördinatoren Bevolkingszorg is overeengeBlijvend van waarde
“Bij Salvage is het mijn taak na te gaan hoe we komen en geaccordeerd is door de Manageons nog beter voor verzekeraars en veiligmentraad Bevolkingszorg, zo goed mogelijk
kunnen uitrollen. Wellicht kan Stichting
heidsregio’s kunnen inzetten”, vertelt hij.
“Concreet ben ik bezig geweest met de verrui- Salvage in dat kader het een en ander in de
opleidingensfeer betekenen. Van belang is in
ming van het mandaat dat we momenteel
ieder geval dat we zowel voor verzekeraars als
van verzekeraars hebben. Wij vinden zo’n
voor veiligheidsregio’s blijvend van waarde
verruiming noodzakelijk willen we ook in de
toekomst onze maatschappelijke rol blijvend willen zijn.” <
goed kunnen vervullen. In de praktijk pakken
we geregeld zelf al goed door, maar we willen
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“ k weet nog maar heel weinig van die eerste uren.
Ze gingen in een waas aan me voorbij, want ik
werd geleefd.” Aan het woord is Zwanet Beumer
van bakkerij Bosgoed in Heeten waar eind november
2015 een hevige dakbrand woedde. “Wat me vooral
bijstaat is de onvoorstelbare hoeveelheid hulp die we
hebben gekregen. Al die mensen die bezig zijn om
je er weer bovenop te helpen, van de brandweer tot
mijn eigen medewerkers die met man en macht de
grote orders chocoladeletters naar buiten brachten,
en zeker ook de Salvagecoördinator.” Beumer en
haar partner, Bastiaan Bosgoed, runnen de bakkerij
samen en waren behoorlijk emotioneel en enigszins
in paniek toen de brandhaard na een uur nog niet
onder controle bleek. Het wachten was op een hoogwerker die het vuur van bovenaf kon bestrijden. Tot
de komst van dat materieel bleef er sprake van enige
spanning of het bedrijf en woonhuis het vuur redelijk
ongeschonden konden doorstaan. “Ik kalmeerde
toen de situatie duidelijk werd en niet alles kapot
bleek te zijn. De Salvagecoördinator Marc Neijenhuis
heeft ons gesteund en praktisch een eind op weg
geholpen. Hij regelde een schadestopbedrijf dat het
gat in het dak tijdelijk dichtte en een tijdelijke wand
plaatste tussen de getroffen ruimte en de andere
ruimtes. Hij gaf ons duidelijke instructies over hoe we
zelf de regie op het verloop moesten houden, prioriteiten moesten bespreken met het schoonmaakteam
en afspraken moesten maken over het tijdstip van
terugkeer van meegenomen materialen door het
schadestopbedrijf. Het zijn zaken waar je zelf niet aan
denkt, maar die de continuïteit van het bedrijf versnellen”, aldus Beumer. De hectiek van het moment
heeft Beumer doen opkijken van de hoeveelheid
hulpverleners, de toeschouwers, de binnenlopers, de
telefoontjes en het regelwerk dat op gedupeerden
afkomt. Beumer: “Het maakt het heel verwarrend en
daarom is het zo zinvol dat Salvage er is.”
In het hoofdstuk ‘Coördinatoren aan het werk’ wordt
de ervaring van de Salvagecoördinator Marc
Neijenhuis bij deze brand belicht.
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