Bijlage C bij Wob-verzoek van 22 november 2021
Taal: Nederlands

Bijlage C
Deze online bijlage behorende bij het Wob-verzoek van 22 november 2021 over de brand in op de
Broekerhavenweg te Bovenkarspel is aangepast voor publicatie op de publiekswebsite van
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de informatie in dit
document voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Pagina 1 van 8

1. Incidentrapport (pagina 1 van 2)

Figuur 1: Incidentrapport van de brandweer van 19 oktober 2020 18:11 tot 19:19 met incidentnummer 345656
op de locatie Broekerhavenweg (onleesbaar gemaakt) te Bovenkarspel. Het rapport geeft aan dat het incident
een brand betreft in een woning gemeld op 19-10-2020 om 18:11. Onder meldingsclassificatie brandweer
staat vermeld dat het incident een brand betreft in een woning/woongebouw. Daarnaast geeft de
meldingsclassificatie het volgende weer: Gespreksgroep Brw : inci-03. Incident meester : ja. Onderdeel
gebouw : schoorsteen. Over de alarmering/informatie is geen informatie beschikbaar. De volgende eenheden
zijn ingezet: overig personeel was om 19:19:01 weer terug. Eenheid 105831 kazerne BOVNK type TS, is
uitgerukt om 18:17:59, was om 18:20:26 ter plaatse en was om 19:11:10 weer terug. Eenheid 104651 kazerne
ENKHZN type HW, is uitgerukt om 18:24:37, was om 18:28:26 ter plaatse en was om 19:05:20 weer terug. De
volgende ploegen zijn ingezet: Ploeg BOVNKS TS ploeg, kazerne BOVNKS, omschrijving b-ts6 en is ingezet
om 18:14:27. Ploeg ENKHZN HW ploeg kazerne ENKHZN, omschrijving b-rv en is ingezet om 18:19:39.
Onder nader bericht staat vermeld: Tijd 18:11:58 oproep aangenomen op: 19-10-2020 18:11:58 door
discipline: -B-. Tijd 18:12:25 schoorsteenbrand.
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1. Incidentrapport (pagina 2 van 2)

Figuur 2 is het vervolg van het kopje nader bericht van pagina 1. Het volgende staat vermeld:
Tijd 18:13:51 Brandgerucht.
Tijd 18:16:12 Melder heeft open haard gestookt. Toen kwam er rook uit de inbouwspotjes in het plafond.
Haard is geblust met water. Meneer vertrouwt de situatie niet. Er is vorige week een schoorsteenveger
geweest.
Tijd 18:19:32 -Schoorsteenbrand.
Tijd 18:21:30 5831: verzoekt hoogwerker ter plaatse.
Tijd 18:33:58 5831: Komt inderdaad rook tussen het plafond en de muur vandaan. Gaan wat
sloopwerkzaamheden uitvoeren. Hoogwerker gaat van bovenaf werken.
Tijd 18:34:12 gg3
Tijd 18:35:38 5831: Hw heeft storing.
Tijd 18:36:03 Storing inmiddels verholpen.
Tijd 18:44:45 5831: -brme brandmeester pijp is stuk. Wil salvage tp.
Tijd 18:50:59 Salvage (onleesbaar gemaakt) 45 minuten.
Tijd 18:51:48 5831: woning nog vol rook en wat co brw is in de woning aan het ventileren.
Tijd 18:57:52 4651: Zijn weer ter beschikking, op de terugweg.
Tijd 19:06:53 Eenheid 5831: Pand overgedragen aan eigenaar, hij wacht op salvage brw weer beschikbaar.
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2. Feitenrelaas

Van:
@vrnhn.nl>
Verzonden: vrijdag 5 november 2021 11:17
Aan:
@vrnhn.nl>
Onderwerp: Incident Broekerhavenweg 2020
Goedemorgen

,

Heb ik de bijlage het incident rapport vanuit GMS toegevoegd hier onder een korte samenvatting
van het incident.

Op 19 Oktober 2020 zijn we uitgerukt naar een schoorsteenbrand aan de
Broekerhavenweg te Bovenkarspel.
Aanrijdend kregen we mee vanuit de meldkamer dat er rook uit de inbouwspotjes
van het plafond zou komen na het aansteken van de openhaard. Hierop heb ik
een hoogwerker laten alarmeren i.v.m. de schoorsteen.
Ter plaatste kwam er inderdaad rook uit de spotjes. Heb twee manschappen
omhoog gestuurd om de bovenverdieping te controller. Hiervan kreeg ik terug
dat er ook rook uit de wandcontact dozen kwam.
Daarop heb ik besloten om boven de om timmering weg te slopen om zo zicht te
krijgen tussen de wanden en het plafond. Door het openmaken van de wanden
kwam er meer rook vrij waarop we besloten om beneden ook de om timmering
weg te halen om zo een goed beeld te krijgen van de situatie. Door dit te doen
kregen we zicht op de schoorsteenpijp waarvan twee delen niet meer verbonden
waren. Hierdoor kon de rook die normaal afgevoerd wordt naar buiten nu vrij
komen en tussen de wanden en het plafond verspreiden. Daarnaast stond er
achter kachel en de schoorsteenpijp een bouwstempel die een balk van de vloer
constructie omhoog houd. Door de rookverspreiding tussen de vloeren hebben
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we in de hele woning verhoogde CO waardes gemeten. We hebben de woning
geventileerd. Salvage ingeschakeld en na het ventileren de woning weer kunnen
overdragen aan de bewoner.

Met vriendelijke groet,

Mobiel:
E-mail:
@vrnhn.nl
Aanwezig: Ma, Di, Wo, Do.
Bezoekadres: Helderseweg 8, 1815 AB Alkmaar
Postadres: Postbus 416, 1800 AK Alkmaar
www.veiligheidsregio-nhn.nl
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3. Inzetverslag (pagina 1 van 3)

Figuur 3: Pagina 1 van 3 van het inzetverslag van de ts. De tekst komt grotendeels overeen met figuur 2.
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3. Inzetverslag (pagina 2 van 3)

Figuur 4: Pagina 2 van 3 van het inzetverslag. Deze pagina van het inzetverslag geeft antwoord
op standaard vragen over de inzet. Er is uitgerukt met een TS6. Hierbij is gebruik gemaakt van
MDT Navigatie en MDT Waterwin informatie als operationele informatie. Bij het gebruik van deze
operationele informatie liep men niet tegen problemen aan, alles functioneerde goed. Men is ter
plaatse geweest en er is een inzet gedaan. De werkzaamheden kon men goed aan met de
bezetting. Er zijn geen reddingen uitgevoerd noch waren er slachtoffers. Er is sprake geweest
van brand en men heeft een blussing uitgevoerd met water: HD. De watervoorziening OBK is
hierbij gebruikt. Er was geen sprake van problemen met bluswater. Er was sprake van brand in
een bouwwerk.
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3. Inzetverslag (pagina 3 van 3)

Figuur 4: Pagina 3 van 3 van het inzetverslag. Deze pagina van het inzetverslag geeft antwoord op
standaard vragen over de inzet. Het bouwwerk was een vrijstaande woning en had een woonfunctie. Bij
aankomst was de brandsituatie dat de brand nog woedde binnen de ruimte waar de brand ontstond. Men
heeft bij aankomst als brandregime de ventilatie gecontroleerd. Men heeft op basis van de eerste
verkenning offensief binnen als kwadrantkeuze gemaakt. De brand was uitgebreid tot binnen de ruimte
waarin de brand ontstond, dit was de uiteindelijke brandsituatie na het bestrijden van de brand. De
oorspronkelijk brandstof was vast. De samenwerking met de meldkamer verliep goed. Samenwerking met
OVD is niet van toepassing. Er zijn geen leerpunten vanuit de inzet die men wil delen. Er was geen sprake
van een onveilige situatie tijdens de inzet en de inzet had geen mogelijke emotionele impact. Er was geen
sprake van schade of defect materieel / materiaal. Men is niet ingezet in gebied waar asbest of andere
gevaarlijke stoffen vrijkwamen, waaronder meer dan lichte rook. Men heeft geen behoefte aan een
evaluatie van de inzet.
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