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DOEL: Informeren  

Voor u ligt het rapport ‘Onderzoek naar het brandweeroptreden bij de brand in Parkeergarage De 

Appelaar’ van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid NIFV naar aanleiding van de brand in de 

Appelaar op 26 en 27 oktober 2010. Vanwege de impact van de brand, de aandacht in de media en de 

verbeterpunten voor de gemeente en de brandweer wil het college de gemeenteraad van Haarlem 

informeren over de uitkomsten van dit rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B&W: 

1. Het college neemt kennis van het rapport ‘Onderzoek naar het brandweeroptreden bij de brand in 

Parkeergarage De Appelaar’ van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid NIFV.  

2. De betrokkenen (de Veiligheidsregio Kennemerland en de media) worden geïnformeerd. LET OP! 

De betrokkenen worden over de informatienota en bijbehorend rapport van het NIFV geïnformeerd 

na publicatie van de definitieve versie van het rapport NIFV. 

3. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp. 



 

 

Onderwerp: Onderzoek 

naar het 

brandweeroptreden bij de brand in Parkeergarage De Appelaar  

Reg.nummer: 2011/163375  

 

1. Inleiding 

Voor u ligt het rapport ‘Onderzoek naar het brandweeroptreden bij de brand in Parkeergarage De 

Appelaar’ van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid NIFV naar aanleiding van de brand in de 

Appelaar op 26 en 27 oktober 2010. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft het NIFV gevraagd 

onderzoek te doen naar het brandweeroptreden ten tijde van het incident en tevens een uitspraak te doen 

over de voorbereiding op dergelijke incidenten. Met deze informatienota informeren wij de 

gemeenteraad van Haarlem over de uitkomsten van dit rapport. 

 

2. Kernboodschap  

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de brandweer, ondanks een grote inzet, door de snel 

ontstane dichte zwarte rook en de enorme hitte geen echte kans heeft gehad de brand in de Appelaar 

op 26 oktober 2010 snel onder controle te krijgen. Tevens bevestigt het onderzoek dat de 

bouwvergunning, verleend door de gemeente Haarlem, in beginsel voldoet aan de destijds geldende 

regelgeving. Tenslotte is de veiligheid van de gebruiker van De Appelaar niet in het geding geweest. 

Het NIFV benoemt in het rapport een aantal kritiekpunten: de bereikbaarheidskaarten kwamen niet 

overeen met de aanwezige mogelijkheden, een alternatieve bestrijding (bijvoorbeeld door middel van 

overdrukventilatoren) van de brand liet lang op zich wachten en de veiligheid van de 

brandweermensen is op een aantal momenten in het geding geweest. 

 

Deze bevindingen moeten ons inziens gezien worden in het licht van het doel van de regelgeving rond 

brandveiligheid van parkeergarages. De regels zijn er vooral op gericht om bij brand het veilig vluchten 

van bezoekers mogelijk te maken en niet zozeer om de repressieve inzet van de brandweer te 

ondersteunen en daarmee verdere materiële schade te voorkomen. De huidige voorgeschreven 

ventilatienormen (waaraan ruimschoots werd voldaan) zijn onvoldoende gebleken om rook en hitte af te 

voeren waardoor de brandweer  

niet in staat is geweest om kort na het uitbreken van de brand een geslaagde bluspoging uit te voeren. 

 

Preventieve voorzieningen ten behoeve van het repressief optreden 

Ten aanzien van het verlenen van de bouwvergunning geldt, dat op het moment van de 

vergunningverlening (dd. 4 juli 2003) het Bouwbesluit nog niet expliciet was over prestatie eisen die 

gesteld mochten worden aan een parkeergarage met een compartimentering van meer dan 1000 m². Dit 

betekent, dat de gemeente het boek “Een brandveilig gebouw bouwen”als handleiding en leidraad heeft 

gebruikt bij de beoordeling van de toenmalige aanvraag. Overigens had dit naar de mening van het 

NIFV door de gemeente genoemd en gemotiveerd moeten zijn in de considerans van de vergunning; wat 

overigens op grond van de systematiek van de Woningwet en het Bouwbesluit formeel niet vereist is. 

Wat betreft de ventilatie is in de bouwvergunning een eis van een viervoudige ventilatie (de luchtinhoud 

van de garage wordt vier keer per uur ververst) gesteld; deze eis is toereikend voor normaal gebruik en 

om mensen in staat te stellen tijdig te vluchten. Daarbij is wel van belang te weten, dat het 

veiligheidsniveau niet gericht is op het verbeteren van repressiemogelijkheden en dat dit ook niet vereist 

is. Bij de bouw is destijds al het zekere voor het onzekere genomen door de Vereniging van Eigenaren 

van De Appelaar en is in gezamenlijkheid met de aanvrager besloten om een hoger veiligheidsniveau 

dan een viervoudige ventilatie te realiseren.  

Uit het rapport kan worden opgemaakt dat de vergunning op basis van de juiste gronden is opgesteld en 

verleend en dat de garage conform de vergunning is gebouwd.  

 

Preparatie 

Voor De Appelaar zijn twee bereikbaarheidskaarten ten behoeve van het optreden van de brandweer 

beschikbaar, één voor het afgesloten rechtbankdeel, één voor het openbare deel. De 

bereikbaarheidskaarten suggereren ten onrechte dat een rookwarmteafvoer installatie ten behoeve van 
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het repressief optreden aanwezig is. Bij het opstellen van de bereikbaarheidskaarten is destijds kennelijk 

uitgegaan van de veronderstelling dat het ventilatiesysteem voldoende krachtig is om zoveel rook en 

hitte af te voeren dat de brandweer een aanval uit zou kunnen voeren. Dat verklaart ons inziens waarom 

er in de bereikbaarheidskaarten geen andere tactieken zijn beschreven. 

 

Optreden van de brandweer 

Op 26 oktober 2010 om 19.50u. is op de meldkamer van de Veiligheidsregio Kennemerland een 

automatisch brandalarm van parkeergarage De Appelaar binnen gekomen, gevolgd door een 

telefonische brandmelding om 19.51u. waarin bevestigd werd dat er een auto in brand stond. Zeven 

minuten later (binnen de norm van de aanrijtijd) zijn twee tankautospuiten ter plaatse gekomen. De 

eerste bluspoging is weliswaar niet volgens de procedures gebeurd, maar het NIFV is van mening dat in 

eerste instantie goed is opgetreden. Door de grote hitte op garageniveau -2 en een dikke zwarte rook is 

besloten de brandweermensen voor hun eigen veiligheid terug te trekken. 

 

In de beginsituatie is onduidelijkheid geweest waar de brandhaard exact was. Vanwege de dichte rook 

was met een warmtebeeldcamera niet mogelijk de exacte vuurhaard te lokaliseren. Ook op het 

brandmeldpaneel in de parkeergarage was niet te zien op welke plaats de brand was ontstaan. Naar 

oordeel van het NIFV heeft de verwarring over de locatie van de brand geleid tot een vertraging van de 

inzet. 

 

Omstreeks 21.30u. is besloten door de brandweer over te gaan van een offensieve tot een defensieve 

blussing van de brand in verband met de veiligheid van het personeel. 

Vervolgens zijn waterkanonnen ingezet, met als doel de temperatuur omlaag te brengen om daarna 

gericht te kunnen blussen. Het NIFV vindt dit een logische keuze, echter, dit heeft niet het gewenste 

effect gehad. Gericht blussen was niet mogelijk als gevolg van de enorme hoeveelheid rook en hitte. De 

optie van schuim wordt door de bevelvoerenden  niet realistisch geacht vanwege moeilijkheden om het 

op te brengen en de grote hoeveelheid schuim die benodigd is voor een dergelijke inzet.  

Het NIFV constateert dat ondanks dat de inzet van waterkanonnen lastig uitvoerbaar was en de inzet 

weinig effect leek te hebben, alternatieven nauwelijks zijn overwogen. Het op voorstel van de collega’s 

uit Amsterdam toepassen van ventilatie om rook en warmte af te voeren en daarmee zicht te creëren om 

daarna gericht te kunnen blussen is naar oordeel van het NIFV een goede keuze. Hierbij moet worden 

aangetekend dat de toepassing van repressieve ventilatie binnen de Veiligheidsregio Kennemerland 

(nog) niet is ingevoerd. Vanuit Amsterdam arriveerden omstreeks middernacht overdrukventilatoren. 

Bij de tweede poging tot het gebruik van de overdrukventilatoren werd het zicht aanmerkelijk beter en 

snel daarna kon gericht worden geblust. Drie kwartier later was de brand feitelijk uit.  

 

Leiding en coördinatie 

Er bestond in deze uitzonderlijke situatie tussen de diverse leidinggevenden geen eenduidig beeld over 

de aansturing. De onverwachte hitte en rookontwikkeling zijn van invloed geweest op de doorgaans 

geolied verlopende leiding en coördinatie. Dit leidde tot verwarring bij de verschillende 

leidinggevenden over rollen en taken met als gevolg dat de aansturing in sommige gevallen niet goed 

verliep. Dit leidde tot communicatiestoornissen, waardoor ook de effectiviteit van de brandbestrijding 

gehinderd werd.  

De brandweermensen hebben zich tot het uiterste ingespannen om hun bluspogingen succesvol te laten 

zijn. Daarbij werd de eigen veiligheid soms uit het oog verloren. Zo is het moment van omschakelen 

van een offensieve naar een defensieve inzet laat genomen en zijn tegen de eigen afspraken in, inzetten 

geweest op garageniveau -2 terwijl de veiligheid van de constructie op dat moment niet meer 

gegarandeerd was. Ook zijn eenheden door gebrekkige communicatie rondom de repressieve 

ventilatiepoging aan gevaar blootgesteld.  

Nogmaals moet hier worden opgemerkt dat het NIFV van mening is dat de brandweer geen echte kans 

heeft gekregen om deze brand snel onder controle te krijgen. De brandweer was verrast door de grote 

hoeveelheid rook en hitte die naar men veronderstelde door het ventilatiesysteem zou worden afgevoerd. 

Dientengevolge waren er niet direct alternatieve bestrijdingsmethoden voorhanden terwijl het dan 

gebruikelijke scenario van het gecontroleerd doen uitbranden in dit geval geen optie was.  

 

 



3. Verantwoordelijkheden en aanbevelingen 

Gemeente 

Op basis van het onderzoek door het NIFV kan geconcludeerd worden dat de gemeente Haarlem haar 

verantwoordelijkheid van vergunningverlener in het vergunningentraject ten aanzien van De Appelaar 

op de juiste wijze heeft ingevuld. 

Inmiddels is het onderwerp ‘gebouwen met een compartimentering van meer dan 1000 m²’ in het 

Bouwbesluit verwerkt, zodat wij door middel van een aanvullend onderzoek naar beheersbaarheid van 

brand bevestigend laten aantonen, dat de Appelaar op dit moment aan de stand der techniek en eisen aan 

veiligheid voldoet.  

 

Veiligheidsregio Kennemerland Brandweer 

De brandweer is verantwoordelijk voor de preparatieve voorbereiding voor De Appelaar en de 

daadwerkelijke inzet om de brand te blussen (technisch en tactisch brandweeroptreden). Ten aanzien 

van de preparatie moeten de bereikbaarheidskaarten overeenkomen met de aanwezige mogelijkheden en 

wijze van optreden. Zo dient een alternatieve inzetstrategie bekend te zijn inclusief de benodigde 

middelen wanneer een binnenaanval niet meer mogelijk is. Het NIFV doet hierbij de aanbeveling om 

voor dergelijke complexe gebouwen een risico inventarisatie en evaluatie uit te voeren die als input kan 

dienen voor de planvorming en het oefenprogramma.  

Ten aanzien van het technisch en tactisch optreden beveelt de NIFV aan de alarmering naar de 

Amsterdamse functionarissen aan te passen en het gebruik van de repressieve ventilatie in te passen in 

de procedures van de Veiligheidsregio Kennemerland. Daarnaast verdienen de onderlinge 

communicatie, leiding en coördinatie extra aandacht in het oefenprogramma van de brandweer, vooral 

om situaties waarin de veiligheid van het eigen personeel in het gedrang komt, te voorkomen. 

Bovenstaande aanbevelingen door het NIFV worden door de Veiligheidsregio Kennemerland direct 

geïmplementeerd (bv alarmering Amsterdamse functionarissen) danwel meegenomen in de planvorming 

en het meerjaren oefen(beleids)plan 

 

Vereniging van Eigenaren 

De eigenaren van De Appelaar, verenigd in de Vereniging van Eigenaren, hebben inmiddels voldaan 

aan een aanbeveling van het NIFV. Het brandmeldpaneel is zodanig aangepast dat duidelijk wordt waar 

de brand is ontstaan. Tevens is de lokatiebepaling in het trappenhuis verbeterd. Het is voor de 

brandweer en de bezoekers duidelijk zichtbaar waar in het gebouw men zich bevindt. Tenslotte is ten 

behoeve van de brandweer duidelijk aangegeven op welke plaats van buitenaf kan worden toegetreden 

in de parkeergarage. 

 

4. Vervolg  

De Veiligheidsregio Kennemerland heeft het NIFV gevraagd onderzoek te doen naar het 

brandweeroptreden ten tijde van het incident en tevens een uitspraak te doen over de voorbereiding op 

dergelijke incidenten. Derhalve is de VRK in de communicatie over het onderzoek van het NIFV 

leidend. Het rapport wordt aangeboden aan het algemeen bestuur van de VRK alsmede aan de 

gemeenteraad van de gemeente Haarlem. 

Verder is van belang dat op landelijk niveau van deze brand wordt geleerd. Belangrijke vraag aldaar is 

of vast wordt gehouden aan het uitgangspunt dat de regels voor brandveiligheid van parkeergarages 

vooral zijn gericht op het bieden van een veilige vluchtweg aan bezoekers, zoals nu het geval is. Of dat 

de regels strenger worden waardoor ook kan worden voorzien in het ondersteunen van repressief 

brandweeroptreden ter voorkoming van verdere materiële schade. 

 

 5. Bijlagen 

Onderzoek naar het brandweeroptreden bij de brand in Parkeergarage De Appelaar, Nederlands 

Instituut Fysieke Veiligheid NIFV, Versie: 411N1004, Eindrapport, 27 juni 2011.  

 

 

 


