
Binnen- of buitenaanval

De keuze in de praktijk



Ernst - Brandweer



Ernst

…….bij aankomst bleek dat de lege varkensschuur al niet meer 
te redden was.  Men ging over op gecontroleerd uit laten 
branden.

…. Het vuur sloeg al snel over naar een tweede stal.
…Zo'n 150 varkens uit de met rook gevulde stal zijn gered
…….in het dak van de stallen asbest is verwerkt

……er zijn een groot aantal dieren gered, maar niet allemaal
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Oorzaak

…. Het vuur ontstond in een stal in een zogeheten luchtwasser 
en sloeg al snel over naar een tweede stal.

….. is de brand vermoedelijk begonnen in de meterkast in de 
schuur

…. In een varkensschuur heeft gisteravond een brand 
gewoed….als gevolg van blikseminslag



…. In een varkensschuur heeft een brand gewoed…In de schuur 
bevonden zich 3000 varkens en biggen. Daarvan hebben er 200 
de brand niet overleefd. De schuur bestaat uit meerdere 
compartimenten

Preventie
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Training – brand in schuur



De Punt – Richtlijn NIFV

“..oproep om het accent te verleggen naar de 
buitenaanval”

We hebben vastgesteld dat de enige veilige oplossing 
is, om bij branden in bedrijfspanden en andere 
complexe gebouwen geen offensieve binnenaanval 
meer uit te voeren als dat niet strikt noodzakelijk is 
voor redding



Bestrijding – factor mens

…dat een defensieve aanpak van gebouwbranden haaks staat op 
de motivatie van brandweerlieden 

…en dat velen dit zien als een teken van zwakte en gebrek aan 
vakmanschap. 

…de grootste uitdaging voor de operationele leiding is te 
voorkomen dat brandweerlieden in hun gedrevenheid toch naar 
binnen gaan, terwijl dat niet meer verantwoord is



Voorbereiding
De brandweeropleidingen moeten meer aandacht besteden aan 
de gevaren van explosieve branduitbreiding voor repressief 
brandweerpersoneel.  

Tactiek
De brandweer moet op zoek naar alternatieven voor de 
binnenaanval

Beleid
Brandveiligheid moet meer aan de voorkant via preventie 
worden aangepakt, dan aan de achterkant via repressie. 

Bestrijding – accenten



Bestrijding – Scholing

Technische ontwikkeling

Meer vaardigheden nodig



• kunnen brandweermensen al die informatie onthouden?

Bestrijding – Realiteit

• het (bij)scholen en oefenen van brandweermensen in alle 
mogelijke risico’s van binnenaanval is niet dé oplossing. 

• het gedetailleerd en compleet scannen van risico’s onder 
tijdsdruk is vrijwel onmogelijk

• de mogelijkheid bestaat dat we kunnen worden verrast, en we 
achteraf moeten concluderen dat we het niet wisten



Bestrijding – Visie


