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1 Inleiding
Voor het projectbluswater is verzocht om de bluswaterbehoefte voor HM inzichtelijk te maken. In dit
stuk wordt de bluswaterbehoefte inzichtelijk gemaakt voor een vijftal typen bebouwing te weten;
moderne woonwijk, voor- en naoorlogse woonwijk, portiekflat, oudbouw in de binnenstad en
industrieterrein. Brand is een complex fenomeen en is van veel factoren afhankelijk. Dit maakt het lastig
om een inschatting te maken hoeveel water noodzakelijk is voor brandbestrijding. De laatste tijd is er
veel onderzoek gedaan door het IFV maar ook in andere landen. Dit heeft geleid tot meer inzicht en in
dit stuk is gebruik gemaakt van de laatste inzichten.
Voor de bepaling van de bluswaterbehoefte zijn zaken versimpelt en is een generieke inschatting
gemaakt voor de hierboven genoemde bebouwing. Voor bepaalde objecten die vanwege de
complexiteit (zoals bijvoorbeeld een tunnel, parkeergarage of een gelijkwaardige oplossing) zal altijd
sprake zijn van maatwerk.
Daarnaast is door de Brandweer Hollands Midden gekeken naar haalbare of werkbare
bluswaterconcepten. Hierin is gekeken naar de haalbaarheid en mogelijkheden binnen de huidige en te
verwachten brandbestrijding tactiek.
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2 Modellen en theorien
2.1 Koelend vermogen van water
2.1.1 Water als blusmiddel
Zoals eerder aangegeven blijkt dat brand en met name het verloop van veel factoren afhankelijk is en
daarom lastig te voorspellen is. Wel is bekent dat het brandvermogen in woningen en gebouwen door
moderne kunststoffen steeds verder is toegenomen. Brandontwikkeling bij moderne inrichtingen (2000
tot heden) van gebouwen blijkt tot wel 8x sneller te verlopen dan inrichtingen van vroeger (1950-1970)1.
Het brandverloop is ook verandert. Een brand kan zich snel ontwikkelen maar kan ook doven voordat
deze volledig ontwikkelt is. Dit kan een grote impact hebben op de veiligheid van bewoner/gebruiker en
de brandweer2. Deze veranderingen betekenen dat een brand zich sneller kan verspreiden en
ontwikkelen. Hierdoor is de dynamiek van de brand sneller veranderd en is de ontvluchtingstijd korter
geworden. De prognose is dat brandeigenschappen de komende jaren zich nog sneller en feller zullen
ontwikkelen door nieuwe bouwwijze en toegepaste materialen.3
Water blijkt voor de bebouwde omgeving nog steeds het beste middel te zijn om een brand te bestrijden
omdat dit het beste koelend vermogen heeft en daardoor het meest effectieve blusmiddel is. Dit wil niet
zeggen dat andere blusmiddelen als schuim, poeder etc. niet werken. Alleen hebben deze
blusmiddelen een lager koelend vermogen. In situaties waar een groot koelend vermogen nodig is zijn
deze middelen minder effectief dan water.
Brandbestrijding komt in hoofdlijnen neer dat de hoeveelheid energie die een brand produceert moet
worden opgenomen door het koelend vermogen van bluswater. Hoe meer water per straal hoe groter in
principe het koelend vermogen. Maar ook de efficiëntie van het opbrengen (gebonden of sproeistraal)
heeft een effect. Het koelend vermogen is uit te drukken in de volgende formule:

P = ∑ (q * Q * E )
waarbij :
P = Koelend vermogen (MW)
∑ = de som van één of meerdere “stralen”, de formule welke tussen ( ) is geplaatst.
per straal geldt:
q = debiet per straal (L/min)
Q = energieopname om water om te zetten van 20oC naar stoom van 300 oC (MJ/L)
E = efficiencyfactor bepaald door sproeistraal of gebonden straal

Meer koelend vermogen kan verkregen worden door:
- Een hoger debiet (meer L/min).

1 Kerber, S., “Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes,” Fire
Technology, November 2011
2 “Comparison of Modern and Legacy Home Furnishings,” UL Experiment, Nov. 2009. Web: 12 Oct. 2012.
https://www.ul.com/room_fire/room_fire.html
3 Kerber, S., “Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes,” Fire
Technology, Nov. 2011.
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-

Een hogere energieopname van het blusmiddel.
Een efficiëntere wijze van opbrengen.
Of een combinatie.

2.1.2 Bluswaterbehoefte bepalen op basis van brandvermogen
Om inzicht te krijgen in de gevraagde waterbehoefte is het noodzakelijk inzicht te krijgen in het
aanwezige brandvermogen. Het IFV4 heeft hiervoor een versimpeling gemaakt. Brandvermogen is de
hoeveelheid energie in MW die vrijkomt bij een brand. Dit is (versimpeld) te bepalen door het
brandoppervlak te vermenigvuldigen met 0,25 (bij een lage vuurlast) of 0,5 (bij een hoge vuurlast). Het
bovenstaande geldt voor een brandstof gecontroleerde brand die volledig ontwikkeld is
Een straal lagedruk (LD) heeft een debiet van 450 l/min en een straal hogedruk (HD) heeft een debiet
van 125 l/min. Beide stralen hebben een efficiëntie van 40-50%. Hiermee wordt het koelend vermogen
voor één straal LD 10 MW en voor één straal HD 2,5 MW.
De volgende vuistregels kunnen worden gehanteerd (zie onderstaande schema):

Dit houdt in dat voor een ruimte met een oppervlak van 100m2 en een lage vuurlast het brandvermogen
dat in potentie aanwezig is 100 x 0,25 = 25 MW bedraagt en bij een hoge vuurlast is dit 100 x 0,5 = 50
MW.

Met behulp van het bovenstaande plaatje zijn we als brandweer in staat om aan te bepalen hoeveel
slangen LD of HD we nodig hebben om dit vermogen te blussen. Bij een brandvermogen van 50 MW
heb je 50 : 10 = 5 LD slangen nodig of 50 : 2.5 = 20 HD slangen nodig.

4 Onderzoek Lieuwe de Wit, publicatie IFV Trends om van te leren.
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2.2 Cascademodel en sturingsdriehoek
2.2.1 Cascademodel
Het cascademodel gaat uit van vijf fasen van brand. In het model doorloopt een brand verschillende,
van elkaar te onderscheiden ruimtelijke fasen: van voorwerp naar ruimte naar verdere omgeving
(verdieping, compartiment). De verspreiding van rook is daarbij steeds minstens een fase verder dan de
verspreiding van de brand. In iedere fase bestaan twee mogelijkheden: de brand gaat uit of de brand
gaat over naar een volgende fase. Of een brand naar een volgende fase overgaat, is afhankelijk van
een groot aantal factoren.

5

Het cascademodel is zowel een kwalitatief model, waarmee gedrag van brand nader beschouwd kan
worden, als een kwantitatief model, waarmee statistische analyses uitgevoerd kunnen worden. Het doet
recht aan het dynamische karakter van brand. Brandontwikkeling kan beschouwd worden met de
verschillende fasen die het cascademodel onderscheidt. Hierbij kan gekeken worden naar de aspecten
en maatregelen die bepalend zijn voor (het voorkomen van) de overgang van de ene fase naar de
andere. Gangbare methoden voor risicoanalyse, waaronder die van het vlinderdasmodel in samenhang
met foutenbomen, kunnen het waarom van de overgangen inzichtelijk maken. Het cascademodel heeft
zijn nut bewezen in brandweeropleidingen en bij onderzoek naar vraagstukken als de offensieve
buiteninzet en het terugdringen van nodeloze uitrukken.
2.2.2 Sturingsdriehoek
Om onderscheid te kunnen maken tussen incidenten en de mate waarop de brandweer en haar
partners zich hier op kunnen voorbereiden is de sturingsdriehoek ontworpen6. In deze sturingsdriehoek
wordt een drietal begrippen toegelicht: de standaard, de standaardafwijking en de afwijking (bijzonder).

5 Basis voor brandveiligheid 2013, IFV, Rene Hagen.
6 Bron: Sturingsdriehoek, E. Oomes, 2014, www.rizoomes.nl
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Een standaard(taak_ is een taak die veel voorkomt en waar
mensen op basis van opleiding en training uitvoering aan kunnen
geven. De ervaren taakbeheersing is hoog en er is sprake van
bewuste bekwaamheid.
Een standaardafwijking is voorzienbaar, maar komt te weinig voor
om er echt routine in te krijgen. In principe gaat dit level over de
real case scenario’s en hooguit over de known unknown:
scenario’s waarvan we weten dat ze mogelijk zijn.
Afwijkingen (bijzonder) ofwel escalaties zijn altijd mogelijk.
Branden of incidenten kunnen zich altijd uitbreiden tot een grootte
waarbij grote hoeveelheden mensen en middelen worden ingezet.
Zo’n incident kan zich zelfs ontwikkelen tot een worst-case scenario. De frequentie is zo laag en de
impact is mogelijk zo hoog dat gerust kan worden gesproken over een crisissituatie waar weinig of geen
ervaring mee is
Als we de sturingsdriehoek uit hoofdstuk 4 vertalen naar de brandweerpraktijk, kunnen we het volgende
zeggen:
Standaardtaak:
• routinematig; (bekende scenario’s en bestrijdingswijzen)
• snel oplosbaar;
• bekende oplossingsmogelijkheden (95% van de inzetten).
Standaardafwijking (maatgevend):
• complex;
• vraagt extra inspanning/materieel, protocollen en procedures;
• ingewikkelde inzet/reddingen;
• De inzet zal knowledge based zijn en de routine laag.7
Afwijkingen (bijzonder/escalatie):
• groot;
• niet meer met normale routinehandelingen te bestrijden;
• langdurig.

Voor de bluswaterbehoefte zijn de drietal begrippen als volgt vertaalt
Sturingsdriehoek
Bluswaterbehoefte
Standaard
Realistisch scenario (normaal te bestrijden met
offensieve inzet techniek)
Standaard afwijking
Maximaal realistisch scenario. Het maximum
waar we ons als brandweer nog op kunnen
prepareren vanuit het streven een bepaald
resultaat te realiseren.
Afwijking
Veerkracht scenario (veelal defensieve
inspanning verplichting als BRW om erger te
voorkomen).

7 Het zijn de scenario’s waar we ons als brandweer maximaal op kunnen preparen.
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2.3 Theorie voorspelbare afloop
Voor het bepalen van de bluswaterbehoefte is gebruik gemaakt van de modellen en de vuistregels uit
de vorige hoofdstukken. Met behulp van het cascademodel wordt een maximaal realistisch scenario
beschreven. Het cascademodel gaat ervan uit dan een brand ontstaat in een voorwerp zich verplaatst
naar een ruimte, verdieping en uiteindelijk uit een compartiment komt. In dit model is aangeven of een
brand nog offensief kan worden bestreden of dat deze defensief moet worden aangepakt. In het eerste
geval is de brand te blussen. Een defensieve benadering is dat de brand niet direct te blussen is en er
gekozen wordt voor een aanpak die uitbreiding van de brand moet voorkomen en zich niet richt op
blussen. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de theorie van de voorspelbare afloop. Dit houdt het
volgende in:
Uitgangspunt van de theorie van de voorspelbare afloop8 is dat als op de volgende vragen, één keer
met nee wordt beantwoord tijdens een incident de kans op een brand die defensief moeten worden
bestreden zeer waarschijnlijk is. Hierbij worden de volgende vragen gesteld:
1. Is het bekend waar de brand zich bevindt?
2. Is de brand bereikbaar?
3. Is er voldoende koelend vermogen beschikbaar? (l/min).
Voor een succesvolle offensieve inzet moeten alle vragen met Ja worden beantwoord.
M.a.w. als een brand te blussen is gaan we ervan uit dat we weten waar de brand is, dat die te bereiken
is m.a.w. we water op het vuur kunnen brengen en dat er voldoende koelend vermogen is om de brand
te blussen. In de scenario’s is dit inzichtelijk gemaakt en daarmee per cascade bluswaterbehoefte
inzichtelijk. Opnieuw is het belangrijk om te realiseren dat het een versimpeling is van de werkelijkheid
maar het een methodiek is om te komen tot een schatting van de noodzakelijke hoeveelheid bluswater.
De scenario’s zijn in het cascademodel voor alle vijf de generieke bebouwingen bepaald en inzichtelijk
gemaakt.

2.4 Offensief of Defensief
Voor het bepalen van een waterbehoefte maken we onderscheid in een 2 tal brandbestrijding tactieken
die afgeleid zijn van het kwadrantenmodel. Hierin maken we een verdeling tussen offensieve inzet
technieken en defensieve technieken. Bij offensieve technieken is het doel om de brand uit te maken.
Bij een defensieve techniek gaan we uit van het beperken van schade binnen het ontstane
brandcompartiment of perceel. Op basis van de theorie van de voorspelbare afloop wordt deze keuze
gemaakt.
2.4.1 Offensief
Als de 3 vragen van de theorie van de voorspelbare afloop met ja kunnen worden beantwoord is een
offensieve inzet haalbaar. Hierbij heeft de inzet het doel om de brand direct te bestrijden en dus “uit te
maken” Belangrijk hierbij is dat er voldoende koelend vermogen beschikbaar is en binnen de juiste tijd.
Op basis van de interventie kenmerken “slagkracht en beschikbaarheid van Tankautospuiten(TS)
binnen Brandweer Hollands Midden is deze overeengekomen op de maximale inzet van 2 x TS. Simpel
weg is de brand groter dan 2 tankautospuiten aankunnen spreken we van een defensief scenario. Er is
dan dus geen voldoende koelend vermogen beschikbaar binnen de juiste tijd.

8 Diverse presentaties Incidenten dag 2017 IFV https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Incidentonderzoeksdag-2017.aspx
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2.4.2 Defensief
Als een defensief scenario de uitkomst op de 3 bovenstaande vragen (er zijn dus 1 of meerdere vragen
met nee beantwoord) is heeft dit een andere water behoefte met een ander tijd tempo dan een
offensieve behoefte. Een defensief scenario/behoefte is de offensieve waterbron + aanvullend water.
Bij een eerste afscherming wordt er gebruik gemaakt van de offensieve waterbron, en wordt dus later
aangevuld met een aanvullende waterbron.
2.4.3 Aanduiding waterbron
Voorheen werd er gesproken over een primaire, secundaire en tertiaire bluswaterbehoefte. Op basis
van bovenstaand inzicht en ontwikkelingen binnen de brandweer strategieën spreken we over
Offensief bluswater en defensief bluswater. Op basis van deze bron aanduiding willen we duidelijkheid
verschaffen over de doel van de bluswaterbron en de snelheid van beschikbaarheid.
Naam
Offensief

Defensief

Omschrijving
Bron onder druk (levert zelf water).
500 l/min of 1000 l/min.
Druk minimaal 1,5 bar.
Afstand maximaal 100m.
Direct beschikbaar voor gebruik.
Minimaal 30min water.
Bron onder druk, of b.v. open water.
Maximaal 500 meter of 1000 meter afstand.
Bruikbaar voor een (mini)DPU.
Binnen 15-30 minuten opgebouwd en levert
water op incident locatie.
Levering afgestemd op defensieve bluswater
behoefte per generiek scenario.
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3 Uitwerking bluswaterbehoefte voor 5 generieke bebouwingen
Op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven theorieën zijn in dit hoofdstuk voor de maximale realistische
scenario’s per generieke type bebouwing de bluswater behoefte bepaald. Het maximaal realistisch
scenario is in het cascade model inzichtelijk gemaakt. Hierbij is aangegeven welke stap in het
cascademodel offensief bestreden kan worden en welke defensief. Daarmee is per stap de
bluswaterbehoefte gedefinieerd. Zie bijlage 1 voor de uitgewerkte cascademodellen per generieke
bebouwingstype.
Bij de scenario’s gaan we ervan uit dat er geen sprake is van redding. Bij een redding is het water in de
tank bedoeld ter ondersteuning van de redding en is het doel niet primair om de brand te bestrijden.
Indien het water echter dient voor het afschermen en borging van de eigen veiligheid, zal de brand
later worden bestreden en is het waarschijnlijk dat het scenario in het cascademodel een cascade
verslechterd.
Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:
• De scenario’s worden vast gesteld op basis van expert judgement, en zijn dus een kwalitatieve
benadering.
• De brandbestrijding gebeurt door vakbekwaam personeel en met bedrijfszeker materiaal.

3.1 Woonwijk (moderne bouw)
Hierbij wordt uitgegaan van een rijtjeswoning omdat de uitbreidingskansen hier het grootst zijn. Andere
vormen (geschakeld of vrijstaand) vereisen dezelfde bestrijdingstechniek, waarbij escalatie naar een
ander object minder waarschijnlijk is. Het uitgangspunt voor het scenario is dat er één verdieping in
brand staat.

3.2 Voor en naoorlogse woonwijk zonder stadsvernieuwing
Op basis van de gebouwkenmerken is een uitbreiding naar andere percelen waarschijnlijker vanwege
de gekozen bouwmaterialen en afdichting tegen brandoverslag en geluiddichtheid (enkele muren). Ook
hier is weer uitgegaan van een rijtjeswoning. Het uitgangspunt voor het scenario is, dat er brand is in de
kap/zolder van de woning.

3.3 Portiekwoning
Vanwege de specifieke brandbestrijdingstechniek is de portiekwoning gekozen als bijzonder scenario
waarbij er sprake is van een andere bluswaterbehoefte. De redenatie is, dat in dit scenario later aan de
brandbestrijding wordt begonnen en de eerste focus ligt op het voorkomen van uitbreiding naar het
portiek / trappenhuis, zodat andere bewoners kunnen vluchten. Het uitgangspunt van het scenario is,
dat de brand zich heeft uitgebreid over 2 ruimten.

3.4 Oudbouw in de binnenstad
Gelet op de grote oppervlakte van oude objecten in de binnenstad en beperkte bereikbaarheid en grote
kans op overslag, vraagt dit om een adequate offensieve brandbestrijdingstechniek om verdere
uitbreiding over meerder percelen te voorkomen. Het uitgangspunt van het scenario is, dat er brand is
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in meerdere ruimten verdeeld over 2 verdiepingen: een brand in ruimte van ontstaan met een doorslag
naar boven.

3.5 Industrieterrein
Door de hogere vuurbelasting van een industrieel object en beperkte inwendige scheidingen/wanden
wijkt dit object af van de eerder genoemde scenario’s. Ook is vanwege de inzetdiepte de inzet met 2
stralen vanaf een andere zijde wenselijk. Het uitgangspunt is dat een brand in een ruimte van beperkte
omvang (40m²) voor nog offfensief bestreden kan worden. We gaan echter bij het generiek scenario
industrieterrein uit van een defensief scenario. De ervaring leert dat bij een brand in het
opslag/productie gedeelte de branden vaak bij aankomst van de brandweer een grotere omvang
hebben dan bestreden kan worden (theorie van de voorspelbare afloop). Het gevolg hiervan is dat we
bij een industrieterrein ons maatgevenscenario een defensief scenario is. Offensief is alleen mogelijk
als de brand een beperkte omvang heeft binnen de ruimte van ontstaan (max 40m²/ middelbrand
potentieel). Gelet op de grote van objecten op industrieterreinen (1000m² of groter) wordt dit niet als
realistisch gezien.

3.6 Overzicht van de bluswaterbehoefte op basis van de scenario’s
In bijlage 1 is voor alle generieke gebieden per cascade de bluswaterbehoefte gedefinieerd. In het
cascademodel is een onderscheid gemaakt in Offensief en Defensief. Hierbij hanteren we het
uitgangspunt dat de hoogste bluswaterbehoefte Offensief leidend is. Dit zelfde uitgangspunt hanteren
we ook voor defensief. Immers als de hoogste bluswaterbehoefte beschikbaar is zijn de andere
cascades voor Offensief en Defensief ook voorzien van voldoende bluswater. Dit leidt tot de volgende
bluswater behoefte. NB Alle maximaal realistische scenario’s zijn offensief behalve voor het generieke
gebied Industrie. Hieronder zijn de maximale behoeften per gebied nog een keer voor offensief en
defensief in een overzicht weer gegeven.
Scenario
Woonwijk (moderne bouw)
Woonwijk na- en vooroorlogs
Portiekwoning / hoogbouw
Oudbouw in de binnenstad
Industrieterrein

Offensieve bluswater
500 l/min = 30 m³/h
1025 l/min = 60 m³/h
1000 l/min = 60 m³/h
1250 l/min = 60 m³/h
1000 l/min = 60 m³/h

Defensief Bluswater
3500 l/min = 210 m³/h
3500 l/min = 210 m³/h
3500 l/min = 210 m³/h
5000 l/min = 300 m³/h
9000 l/min = 540 m³/h

3.7 Woningsprinklers
In de nabije toekomst kunnen woningen worden voorzien van een waterleiding sprinkler of andere
preventieve voorzieningen. Dit zal in alle waarschijnlijkheid voor een verschuiving zorgen in het
cascade model. De kans dat dit de komende jaren voor nieuwbouw en bestaande bouw plaats zal
vinden is niet groot. Dit houdt in dat we ervan uitgaan dat het bestaande woning bestand niet binnen
een tijdsspanne van 20 jaar op grote schaal uitgerust worden met woningsprinklers.
Bij nieuw te bouwen woningen (scenario Woonwijk) kan dit niet worden uitgesloten en zal het maximaal
realistisch scenario een cascade opschuiven naar voren. Het betreft hier een brand in een ruimte met
een bijbehorende bluswaterbehoefte van 450 l/min. Dit is gelijk aan de bluswaterbehoefte van het
huidige maximale realistische scenario bij nieuwbouw woningen. Er bestaat wel een kans dat dit kan
gebeuren binnen de tijdstermijn van 20 jaar bij nieuw te bouwen woningen.
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4 Beschouwingen betreffende een conceptbluswatervoorziening
Voor het voorzien in bluswater wordt in de projectgroep bluswater gekeken naar concepten. Een
concept is een wijze waarop bluswater wordt aangeleverd. Voor de brandweer spelen een aantal
elementen een rol bij het beoordelen of inschatten van een bruikbaar bluswaterconcept. Dit is
schematisch weergegeven in onderstaande afbeelding en hieronder verder omschreven.

Tijd
Bron

Afname
Afstand

9

4.1 Algemeen
•
•
•
•

Bluswater mag niet teveel afhankelijk zijn van paraatheid.
Een TS (basiseenheid) blijft de komende 20 jaar het middel bij een eerste inzet.
De tankautospuit (TAS) heeft een tank van 2000 Liter, dit conform het huidige BZK- bestek.
Toekomstige voertuigen zoals snelle interventie of compacte TS-concepten moeten passen
binnen de uitgangspunten van Bluswater (2000L en 6 minuten10).

4.2 Bron
•

De bronnen zijn te onderscheiden in 3 groepen.
o Onder druk (er kan rechtstreeks al dan niet met hulpstukken worden aangekoppeld op
de bron). Voorbeeld: Ondergrondse brandkraan
o Mobiele voorziening. (de waterbehoefte wordt mobiel ter plaatste gebracht)
o Open Bron (deze bron moet d.m.v. van een pomp of voertuig worden aangezogen om
gebruik te kunnen maken van het water). Voorbeeld: Open water of geboorde put

4.3 Afname
•

•

•

De afname is als volgt opgebouwd:
o 500 L ! 1 TS ! 1 straal ! LD 500l/min
o 1000 L ! 2TS ! 2 stralen ! elk 500 l/min
o 1250 L ! 2 TS ! 2 stralen LD van elk 500 l/min en 2x HD 125 l/min.
Voor een succesvolle brandbestrijding zijn de volgende zaken cruciaal:
o Zo snel mogelijk inzetten om verder escalatie en brandontwikkeling te voorkomen
o Voor een effectieve bestrijding zal een blusactie onafgebroken moeten worden
voortgezet. Gelet op de huidige snelheid van brandontwikkeling zal een onderbreking
tot gevolg hebben dat de brand zich weer kan ontwikkelen tot de grote bij de
startsituatie bij aanvang van de eerste bluspoging (of groter).
Het punt van afname (lees Tankautospuit) is niet vooraf te bepalen. Het voertuig wordt
geplaatst door de Bevelvoerder van de tankautospuit op basis van het incident. Hierbij hanteren

9 Schematische weergave bluswaterconcept.
10 (4 minuten voor tijd op tank (2000l / 500l/min) en 2 minuten voor verkennen en opbouwen, maakt 6 minuten)
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we de uitgangspunten conform geldende nationale regelgeving dat elke object tussen de 10 en
40 meter benaderbaar moet zijn voor een voertuig.

4.4 Uitgangspunten Tijd
•
•
•
•
•

De aanvullende bluswatervoorziening moet gereed zijn voordat de tank leeg is van het voertuig
(TS).
Uitgangspunt voor een lege tank hiervoor bij een TS is 4 minuten (uitgaande van 2000L bij de
huidige richtlijn).
Hierbij tellen we 2 minuten op (1 min voor gereed maken en 1 voor verkennen).
Dit geeft een totale tijd voor opbouw van 6 minuten bij een afname van 500L offensief.
(mobiele buffers) tankwagens zien we in een kleinere omvang dan andere regio’s. Gelet op
regionale karakteristieken denken we aan grote tussen de 7000 en 8000 liter, bij 15.000 liter is
de massa en omvang voor een prio 1 voertuig te groot.

4.5 Uitgangspunten Afstand
•

•
•

•

Bij een bron onder druk is gelet op de uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor
beschikbare tijd, alsmede druk verlies een maximale afstand van 100m vanaf het voertuig
haalbaar. Hierbij is rekening gehouden met opbouw en vul tijd. Dit is meer dan een
verdubbeling van de huidige afstand. Hiermee behalen we de tijd van 6 minuten.
Afstanden groter dan 100 meter vanaf het voertuig zijn voor de brandweer niet wenselijk.
Vanwege druk verlies, zal de bron onder druk minimaal 0,5 bar bij de pomp van de TS moeten
leveren. Op basis van de geldende vuistregels betekend dit dat een bron onder druk minimaal
1,5 tot 2 bar moet leveren om bruikbaar te zijn .
Voor maximale afstand bij een bron die moet worden aangezogen (vanaf bron en daarbij
behorende pomp) tot locatie van het incident en TS hanteren we een maximale afstand van
500m (dit op basis NVBR stuk). WTS 500

Uitgangspunten en afwegingen bluswater Def

Pagina 12

5 Bluswater concepten
5.1 Bronnen
Op basis van onderzoek uitgevoerd door de NBVR (voorganger Brandweer Nederland) en de interne
projectgroep blijven de volgende alternatieven beschikbaar.
5.1.1 Offensieve bronnen
Brandkraan: (variaties boven of ondergronds)
De brandkraan is en blijft een werkbare bron. Met de huidige aflegsystematiek en materieel is een
onderlinge afstand van 80 meter haalbaar (binnen 40 meter een brandkraan). Met een aanpassing aan
het materiaal en opbouwwijze is naar verwachting een onderlinge maximale afstand van 200 meter te
realiseren (binnen 100 meter een brandkraan).
Toelichting:
Hierbij is een belangrijke voorwaarde dat de brandkraan minimaal 1,5 bar leidingdruk heeft dit i.v.m.
drukverlies op de te opbouwen afstand (1 bar per 100 meter).
5.1.2 Defensieve bronnen
Bij defensieve bronnen gaan we ervan uit dat deze aanvullend zijn op de bron welke al voor offensief
beschikbaar is. Afhankelijk van de offensieve bron gaat hier bij om een aanvulling (brandkraan, open
water) of als overbrugging totdat de defensieve bron gereed is. (Waterbuffer mobiel of blusvijver).
Daarnaast moet de defensieve bron de aan de volgende vereisten voldoen:
Opgebouwd binnen 30 minuten (dit in relatie tot de offensieve bron)
Voorziet in een oneindige bron (meerdere uren in relatie tot uitbrand scenario)
Voorziet in de bluswaterbehoefte overeenkomstig met scenario’s in het cascade model.
Open water (variatie: kanaal, vaart, gracht)
Voor een defensieve waterlevering wordt open water aangemerkt als werkbaar. Over het algemeen
duurt het opbouwen van het huidige WTS 1000 of 2500 tussen een half uur en een uur. Eenmaal
opgebouwd voorziet deze in een doorgaans oneindige bluswatervoorziening. Winst is er behalen in
snelheid van opbouwen van het huidige systeem.
Opmerking
Daarnaast kan deze vorm van bluswatervoorziening beperkt worden door de weersinvloeden. Hierbij
moet gedacht worden aan periode van droogte (lage waterstand) en vorst (bevroren oppervlaktewater).
Dit heeft een grote invloed op de beschikbaarheid van het bluswater. Ook de zuighoogte van het
voertuig heeft een beperking, hoogte verschillen groter dan 8 meter kunnen niet worden overbrugd, een
dompelpomp kan hierbij uitkomst bieden.

5.2 Overbruggen van afstand
Lagedruk aflegsysteem 100 meter
Met een vernieuwde methodiek van het aflegsysteem Lagedruk verwachten we binnen de maximale tijd
van 4-6 minuten over een afstand van 100 meter met 2 personen af te kunnen leggen naar een
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brandkraan, geboorde put met pomp of mobielwatertransport. Hierbij moet een minimale druk van 0,5
bar intrededruk bij het voertuig gewaarborgd blijven. Gedacht moet worden aan maximale doorvoer van
1000 l/min.

5.3 Gestapelde concepten
Binnen een bluswaterbehoefte kunnen we ook spreken over een gestapeld concepten. Hiermee
bedoelen we dat een bron niet het volledige debiet (l/min, m³/h) kan leveren. Hiermee zal in een
aanvullend concept de resterende waterbehoefte moeten worden aangevuld. Ook dit aanvullend
concept moet passen binnen de boven genoemde uitgangspunten of daaruit zijn afgeleid.
Voorwaarde voor een gestapeld concept dat een eerste
blusvoertuig binnen de gestelde voorwaarde zoals genoemd in
hoofdstuk 4 gebruik kan maken van de bron (30m3/h). Deze
worden dan aangevuld door een waterbuffer waarna eventueel
een WTS 500 verbinding wordt opgebouwd (binnen de tijd van
de waterbuffer). Het voor de regio Hollands Midden meest
succesvolle gestapeld concept bestaat uit de volgende
onderdelen, en biedt hiermee flexibiliteit.
Watertransportsysteem (WTS) 500 (ter overbrugging van de
afstand)
Door gebruik te maken van een WTS 500 systeem kunnen we
binnen een snellere tijd dan de huidige WTS 1000 of 2500 een
afstand van 500 meter overbruggen. Hierbij moet gedacht
worden aan 4 of 5 duimsslangen. De afstand van 500 meter zal
de maximaal te overbruggen afstand zijn. Gelet op de waterrijke
omgeving kan deze ook korter zijn. In combinatie met een mini
DPU op een voertuig of aanhanger kan ook voorzien worden in
een waterlevering en doorvoer van 3000 tot 4000 liter / min.
Waterbuffer mobiel bluswatertransport (als overbrugging
van de opbouwtijd) (variatie: waterwagen of haakarmtank)
Een mobiel watertransport wordt gezien als een werkbaar
alternatief als buffer om tijd te overbruggen, totdat een andere
bron is opgebouwd.
Opmerking
Als we kijken naar de infrastructuur in Hollands Midden legt dit een beperking op in de afmetingen voor
een dergelijk voertuig. Hierbij zal een waterwagen zoals we die nu kennen in Nederland van 15.000 liter
of meer niet werkbaar zijn in het buitengebied, binnenstad of woonerven. Hierbij is een waterwagen met
een inhoud van 7000-8000 liter met de omvang van een standaard brandweervoertuig (TS) een
werkbaar alternatief (voorbeeld brandweer België).
In bijlage 2 is een overzicht met mogelijke gestapelde concepten weergegeven welke werkbaar kunnen
zijn voor de brandweer.
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6 Bluswater voor infrastructuur en natuur.
Voor de scenario voor de infrastructuur en natuurgebieden hanteren we behoeftes en uitgangspunten
van de handreiking bluswater en bereikbaarheid 2012. De reden hiervoor is dat hiervoor vaak
samenwerking nodig is met een landelijke organisatie (Rijkswaterstaat, Pro rail, Staatsbosbeheer en
natuurmonumenten). Daarnaast zien we geen afwijking in de uitgangspunten voor de landelijke
scenario’s en de regionale kenmerken voor Hollands Midden. Binnen de scenariogroep OGS en
Transport wordt onderscheid gemaakt in verschillende incidentscenario’s. Hierbij kan men denken aan
een cabinebrand (personenwagens, bussen en vrachtwagens voor wegvervoer en locomotieven voor
spoorvervoer), een ladingbrand, het (instantaan of continu) vrijkomen van gevaarlijke stoffen (met of
zonder brand) en het ontstaan van een Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE) in
tankwagen of ketelwagon.

6.1 Natuurgebied
Voor natuurbrandbestrijding is momenteel een bronnenboek beschikbaar. Hier wordt ook de
bluswaterbehoefte in behandeld. De bluswaterbehoefte bij een ontwikkelde natuurbrand is enorm. Als
kengetal voor een defensieve inzet kan een getal van 2000 liter per minuut per 50 meter vuurfront
worden aangehouden. Natuurgebieden overschrijden vaak gemeentelijke en regionale grenzen. De
aanleg van nieuwe bluswatervoorzieningen (reservoirs, geboorde putten) of de preparatie van
natuurlijke voorzieningen (open water met geprepareerde opstelplaats) of het pendelen met
bijvoorbeeld tankwagens, waterwagens of giertanks zal dan ook in (boven)regionaal verband moeten
worden afgestemd. Maatregelen om een beginnende brand of brandhaarden op te sporen, bijv. d.m.v.
verkenningsvluchten en/of verscherpt toezicht zijn noodzakelijk om incidentbestrijding mogelijk te
maken, voordat de brand volledig geëscaleerd is. Dan wordt ook meer tijd gecreëerd om bezoekers van
het natuurgebied te kunnen evacueren.

6.2 Scenario wegvervoer en spoorvervoer
6.2.1 Cabinebrand
Een incident in de cabine van een voertuig (personenwagen/bus/vrachtwagen) zal men over het
algemeen met de inhoud van een TS kunnen blussen, eventueel met toepassing van schuim door
bijvoorbeeld de hosemaster. In geval van een brand die is overgeslagen naar de omgeving dient men
de beschikking te hebben over meer bluswater.
6.2.2 Locomotiefbrand
Incidenten in een locomotief kunnen over het algemeen met de inhoud van de tank van de TS geblust
worden, eventueel met toepassing van schuim door bijvoorbeeld de hosemaster. In geval van een
brand die is overgeslagen naar de omgeving dient men de beschikking te hebben over meer bluswater.
De benodigde bluswatercapaciteit is afhankelijk van de aard van de omgeving en de grootte van het
effectgebied.
6.2.3 Ladingbrand
Voor het blussen van een ladingbrand zal men direct over een debiet van 1000-2000 liter per minuut
moeten beschikken om een inzet met lagedruk (2xLD=1000 l/min), eventueel gecombineerd met een
waterkanon (1xLD=500 l/min en 1xWK=1500 l/min) mogelijk te maken.
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6.2.4 Voorkomen BLEVE11
Een ander scenario wordt gevormd door brand met aanstraling van een tankwagen. Bij dit scenario is
er bij aanstraling van de tankwagen door een forse brand (bijvoorbeeld brand van de lading van een
vrachtwagen) kans op een BLEVE van die tankwagen12. Hierin kunnen twee situaties worden
onderscheiden, namelijk wanneer de tankwagen wel of niet is voorzien van een BLEVE-resistente
coating (BR).
In Nederland worden sinds kort tankwagens met LPG/autogas voorzien van een BR-coating. Treedt
brand op nabij een BR-gecoate tankwagen, dan kan men volstaan met blussing van de brand. Hiervoor
dient 1000-2000 liter per minuut beschikbaar te zijn, voor inzet met lage druk (2xLD=1000 l/min),
eventueel gecombineerd met een waterkanon (1xLD=500 l/min en 1xWK=1500 l/min).
De BR-coating heeft een brandwerendheid van ruim een uur. Is de verwachting dat de brand niet
binnen dat uur bestreden kan zijn (wat bijna ondenkbaar is), dan dient tevens watervoorziening voor
koeling van de tankwagen opgebouwd te worden.
In de andere situatie beschikt de tankwagen daarentegen niet over een BR coating. Dit is het geval
voor het overgrote deel van de (buitenlandse) tankwagens. Alle buitenlandse LPG/ autogastankwagens en alle tankwagens met propaan, beschikken niet over een BR-coating. Men dient dan zo
snel mogelijk te beginnen met zowel het blussen van de brand, als met het koelen van de
aangestraalde tankwagen.
Voor blussen is 1000-2000 liter per minuut nodig om een inzet met lagedruk (2xLD=1000 l/min),
eventueel gecombineerd met een waterkanon (1xLD=500 l/min en 1xWK=1500 l/min) mogelijk te
maken. Voor koeling is benodigd 10 liter water per vierkante meter tankoppervlak per minuut, in het
geval van een tot vloeistof verdicht gas13. Dit komt neer op een capaciteit van 1000 liter per minuut. In
totaal (blussing + koeling) komt men uit op 2000-3000 liter per minuut.
6.2.5 Plasbrand
Bij een plasbrand kan men een offensieve inzet met schuim uitvoeren. De grootte van de brandende
plas is onder andere afhankelijk van de grootte van het compartiment dat leegstroomt (bij instantaan
vrijkomen, of bij continue uitstroom ten gevolge van lekkage), de aard van de brandende vloeistof, de
aard van het wegoppervlak en de omgeving en meteorologische invloeden. Naar verwachting zal de
grootte van de brandende plas tussen de 300 en 700 m2 liggen. Hiervoor is 4500 l/min water
noodzakelijk alsmede voldoende schuimvormend middel.
Mocht zich het scenario voordoen van een plasbrand die een tankwagen aanstraalt, dan zal men ook
moeten overwegen om bluswater voor koeling in te zetten. Zie hiervoor voorgaande paragraaf
‘Scenario voorkomen BLEVE
6.2.6 Vrijkomen gevaarlijke lading
Een ander scenario betreft het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij instantaan leeglopen of bij continue
uitstroom ten gevolge van lekkage. Het kan hier gaan om brandbare, oxiderende, giftige (toxische),
bijtende (corrosieve), radioactieve of explosieve stoffen. Deze stoffen kunnen vereenvoudigd gezegd
11 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion.
12 Het betreft hier een tankwagen met als inhoud tot vloeistof verdicht gas (zoals bijvoorbeeld LPG/autogas of propaan).
LPG/autogas tankwagens hebben doorgaans een inhoud van 50 m³ en tankwagens met propaan meestal van 20 m³.
13 Voor de koeling van een tankwagen met vloeistof, niet zijnde tot vloeistof verdicht gas, wordt een lager kengetal van 2 l/m²/min
aangehouden.
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vrijkomen als gassen, vloeistoffen of vaste stoffen. Voor de specifieke bestrijding van een dergelijk
incident dient een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) te worden geraadpleegd. Dit scenario richt zich op
de hoeveelheden bluswater en schuim die benodigd zijn wanneer geen brand ontstaat. Bluswater kan
namelijk ingezet worden voor het aanbrengen van een schuimdeken om de vloeistofplas van
gevaarlijke stoffen af te dekken. Ook kan bluswater ingezet worden ter bescherming van de omgeving.
Er kunnen dan waterschermen gegenereerd worden die gevaarlijke gassen of dampen kunnen
neerslaan, verdunnen, opmengen of oplossen.

6.3 Waterbehoefte weg en spoorvervoer
Dit leidt op weg en spoorvervoer tot de volgende bluswaterbehoefte (conform handreiking bluswater en
bereikbaarheid 2012).
6.3.1 Wegvervoer
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6.3.2 Spoorvervoer
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Bijlage 1
Bluswater behoefte uitgewerkt in het cascademodel.
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Scenario Industrieterrein
<-- Offensief te blussen
Realistisch scenario

defensief -->
Maximale Realistisch scenario

Waterbehoefte
Max gereed binnen

450 l/min
-

2 x 450 l/min
4 min

5000 l/min
20 min

9000 l/min
20 min ?

9000 l/min
20 min?

Werkwijze
Water
Tankinhoud TAS
Tijd op Tank
Water aanvullend

1 x LD
TAS
2000L
4 min
450 l/min

2x LD
Tank + OBK
2x 2000L
4 min
1000 l/min

4 x LD + 2x AL
OBK + Opw
2x 2000L
4min
5000 l/min

4x WK + 2x AL
OBK + Opw
4 X 2000L
0,8 min
9000 l/min

4x WK + 2x AL
OBK + Opw
4 X 2000L
0,8 min
9000 l/min

Huidige bron
Max afstand
Huidige eis OBK

Tank + OBK
60 meter
90m³ /h

Tank + OBK
60 meter
90m³ /h

OBK + Opw
160 meter
90m³ /h

OBK + Opw
160 meter
90m³ /h

OBK + Opw
160 meter
90m³ /h

Alternatief

Offensief: Hoog tijd/tempo
60 m³/h of 2x 30m³/h gereed
binnen 4 minuten. Max afstand is
100m op basis van vernieuwd
aflegsysteem en minimaal 1,5 bar
op leiding netwerk

Defensief: minder tijd/tempo
60 m³/h door OBK en in 1e fase gebruikt voor directe
afscherming. Daarna opbouw openwater.

Brandbestrijdingstechniek:
Bluswater nodig Offensief. Moet binnen 4 minuten zijn opgebouwd, anders is de tank leeg. Snel water op het vuur is
essentieel. Object is bij voorkeur van voor- en achterzijde benaderbaar zijn (inzetdiepte) en daarom aan beide zijden
een brandkraan nodig. of aan 1 zijde. Op grond van vuurbelasting is 2x LD nodig = 900 l/min om 40 vierkante meter te
kunnen bestrijken. Doordat het een industriepand is gaan we uit van 2x een TAS (grote vuurlast, langere inzetdiepte).
Door de grote van het object moet de brandhaard vanaf 2 kanten te benaderen zijn.
Maximal realistisch scenario is defensief omdat pand groot is en vaak 1 compartiment. Inzetten op uitbreiding
voorkomen.
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Scenario Binnenstad
<-- Offensief te blussen

defensief -->

Maximale realistisch
scenario

Realistisch scenario

Waterbehoefte
Max gereed binnen

125 l/min
-

450 l/min
4 min

1250 l/min
2 min

2500 l/min
20 min ?

5000 l/min
20 min?

Werkwijze
Water
Tankinhoud TAS
Tijd op Tank
Water aanvullend

1 x HD
TAS
2000L
16 min
-

1X LD
Tank + OBK
2000L
4 min
500 l/min

2x LD + 2x HD
Tank + OBK
2x 2000L
4min
1250 l/min

2 x LD + 1 x AL
OBK + Opw
2 X 2000L
1,5 min
2500 l/min

4x LD + 2x AL
OBK + Opw
3 x 2000L
1,5 min
3500 l/min

Huidige bron
Max afstand

Tank

Tank + OBK
60 meter

Tank + OBK
60 meter

OBK + Opw
160 meter

OBK + Opw
160 meter

Brandbestrijdingstechniek:
Doel: snel water op het vuur (LD). Een eerste klap moet met 1250 l/min (2x LD binnen, 2x HD belending/doorslag
voorkomen) of moeilijke bereikbaarheid dan 1x torenstraal (1000l/min) en 2x HD voor uitbreiding (2x125 l/min) ! veel
water. Minimale behoefte voor dit scenario 75 m³/uur. Binnen 2 minuten direct beschikbaar Dit mag verdeeld zijn over 2
onafhankelijke bluswatervoorziengen. Dit is meestal niet voorhanden en dus een knelpunt.
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Scenario Portiek
<-- Offensief te blussen
Realistisch scenario

defensief -->

Maximale realistisch
scenario

Veerkracht

Waterbehoefte
Max gereed binnen

125 l/min
-

450 l/min
4 min

1000 l/min
4 min

2250 l/min
15 min?

3500 l/min
20 min?

Werkwijze
Water
Tankinhoud TAS
Tijd op Tank
Water aanvullend

1 x HD
TAS
2000L
16 min
-

1X LD
Tank + OBK
2000L
4 min
500 l/min

1,5xLD + 2x HD
Tank + OBK
2x 2000L
4min
1000 l/min

4x LD + 2x HD
OBK + Opw
2 X 2000L
1,5 min
2250 l/min

4x LD + 1x AL
OBK + Opw
3 x 2000L
1,5 min
3500 l/min

Huidige bron
Max afstand

Tank

Tank + OBK
60 meter?

Tank + OBK
40 meter

OBK + Opw
200 meter ?

OBK + Opw
200 meter ?

Brandbestrijdingstechniek:
Brand in een portiek die blussen we met max 1x Lagedruk 450l/min en 1x LD 225 l/min. Offensief. Doel is met 1x LD in te
zetten op de ontstane ruimte. En met de andere LD in te zetten op de ruimte waarnaar deze is uitgebreid.
Uitbreidingskansen naar belendingen zijn groot en kan uitbreiden naar een naastgelegen ruimte en moet worden
afgeschermd met een 2x HD van 125 l/min die beperkt wordt ingezet en t.b.v. redding. Dit kunnen we met tank en
aangevuld met een bluswatervoorziening met een opbrengst van 60m³ per uur (1000l/min). Voorwaarde dat binnen 4
minuten de bluswatervoorziening is opgebouwd. (anders is de tank leeg).
Defensief is ook een combi van offensief en defensief.
Maximaal realitisch is een een brand in een ruimte. Hier is het echter lastiger te bereiken.
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Scenario Woonwijk vooroorlogs (zonder stadsvernieuwing)
<-- Offensief te blussen

Defensief -->

Maximale realistisch
scenario

Realistisch scenario

Waterbehoefte
Max gereed binnen

125 l/min
-

450 l/min
4 min

450 l/min
4 min

1025 l/min
4 min

3500 l/min
20 min?

Werkwijze
Water
Tankinhoud TAS
Tijd op Tank
Water aanvullend

1 x HD
Tank
2000L
16 min
-

1X LD
Tank + OBK
2000L
4 min
500 l/min

1 x LD
Tank + OBK
2000L
4min
500 l/min

2 x LD + 1xHD
Tank + OBK
2 X 2000L
4 min
1000 l/min

3x LD + 2x AL
OBK + Opw
3 x 2000L
1,5 min
3500 l/min

Huidige bron
Max afstand

Tank

Tank + OBK
60 meter

Tank + OBK
60 meter

Tank + OBK
60 meter

OBK + Opw
160 meter

Brandbestrijdingstechniek:
Brand in een woonwijk die blussen we met max 2x Lagedruk 450l/min = 900 l/min en 1x HD 125 l/min. Offensief. Doel is
met 1x LD in te zetten op de ontstane ruimte. En met de andere LD in te zetten op de ruimte waarnaar deze is
uitgebreid. Uitbreidingskansen naar belendingen zijn groot en kan uitbreiden naar een naastgelegen ruimte en moet
worden afgeschermd met een HD van 125 l/min die beperkt wordt ingezet. Daarom meer water nodig om brand tegen
te houden/te blussen. Dit kunnen we met tank en aangevuld met een bluswatervoorziening met een opbrengst van
60m³ per uur (1000l/min). Voorwaarde dat binnen 4 minuten de bluswatervoorziening is opgebouwd. (anders is de tank
leeg).
Maximaal realistisch scenario is hier dat brand al snel uit compartiment komt. Slechtere scheidingen. Het is dan ook een
mix van offesnief en defensief waarbij de andruk ligt op offensief maar ook defensief om echte overslag te voorkomen.
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Scenario Woonwijk
<-- Offensief te blussen

defensief -->

Maximale realistische
scenario

Realistisch scenario

Waterbehoefte
Max gereed binnen

125 l/min
-

450 l/min
4 min

450 l/min
4 min

2500 l/min
20 min ?

3500 l/min
20 min?

Werkwijze
Water
Tankinhoud TAS
Tijd op Tank
Water aanvullend

1 x HD
TAS
2000L
16 min
-

1X LD
Tank + OBK
2000L
4 min
500 l/min

1 x LD
Tank + OBK
2000L
4min
500 l/min

2 x LD + AL
OBK + Opw
2 X 2000L
1,5 min
2500 l/min

4x LD + 1x AL
OBK + Opw
3 x 2000L
1,5 min
3500 l/min

Behoefte bron
Max afstand

Tank

Tank + OBK
60 meter

Tank + OBK
60 meter

OBK + Opw
160 meter

OBK + Opw
160 meter

Brandbestrijdingstechniek:
Brand in een woonwijk die blussen we met 1x Lagedruk = 450 l/min. Offensief. Doel is met 1x LD een oppervlakte van 40
m² te dekken. Dit kunnen we met tank en aangevuld met primaire bluswatervoorziening met een opbrengst van 30 kuub
per uur. Voorwaarde dat binnen 4 minuten de bluswatervoorziening is opgebouwd. (anders is de tank leeg).
Maximaal realistisch is een kamer op een verdieping in brand.
Defensief: Meerdere verdiepingen in brand. Er wordt nu ingezet op uitbreiding voorkomen maar ook offensief op de
verdiepingen die in brand staan. Woning mag afbranden maar er mag geen overslag naar andere compartimenten
plaatsvinden.

Jeroen van de Werfhorst, Sytze Coorens
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Bijlage 2
Werkbare bluswaterconcepten

Uitgangspunten en afwegingen bluswater Def
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Offensief brandscenario
Benodigde bluswatercapaciteit: 500 Ltr
Bluswater behoefte: minimaal 30 min.
Huidige situatie

Concept 1

1e
1e
TS

Watervoorraad - 1500/2000 Ltr
Verkenning - 2 min.
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

TS

Bluswater toevoer - max. 40 m
Opbouwtijd < 6 min
Aantal personen - 2

Werkbaar

Watervoorraad - 1500/2000 Ltr
Verkenning
1500
- 2 -min.
2000 Ltr
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

Bluswater toevoer - max. 100 m
Opbouwtijd < 6 min
Aantal personen - 2

Bron 1
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 500 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk
Bron 1
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 500 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk

Werkbare concepten

Offensief brandscenario
Benodigde bluswatercapaciteit: 1000 Ltr
Bluswater behoefte: minimaal 30 min.
Huidige situatie

Concept 1

1e

2e

TS

TS

Watervoorraad - per TS
1500 - 2000 Ltr
Verkenning - 2 min.
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

Bluswater toevoer - max. 40 m
Opbouwtijd < 6 min

Werkbaar

1e

2e

TS

TS

Concept 2

Watervoorraad - per TS
1500 - 2000 Ltr
Verkenning - 2 min.
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

Bluswater toevoer - max. 100 m
Opbouwtijd < 6 min
Aantal personen - 2

Bron 1
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 1000 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk

Werkbaar

1e

2e

TS

TS

Watervoorraad - per TS
1500 - 2000 Ltr
Verkenning - 2 min.
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

Water
buffer

Watervoorraad - 7500 Ltr
Watercapaciteit - 15 min.
Tijd - 4 min na TS ter plaatse
Aantal personen - 2

Bluswater toevoer - max. 500 m
Bron 1
Opbouwtijd WTS - < 15 min
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 500 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk
DPU
Bron 1
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 1000 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk

Druk - min. 5,5 - 6 Bar

Bron 2
Eisen aan de bron:
Bron moet aangezogen worden
Watercapaciteit - minimaal 1000 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Open water
Geboorde put
Blusriool
Blusvijver
Voertuig:
Haakarm
Containers

