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Samenvatting
In opdracht van de gemeente Enschede heeft TNO een dossieronderzoek en een
inspectiebezoek uitgevoerd bij het bedrijf Haarman Vuurwerk op de locaties aan de
Winterweg 19 en Lipperkerkstraat 12-18 te Enschede.
Op basis van geconstateerde afwijkingen ten aanzien van de milieuvergunningen
wordt geconcludeerd dat het in de milieuvergunning geëiste niveau van brand- en
explosieveiligheid niet gehaald wordt.
Een belangrijk aspect is dat TNO twijfelt aan de juistheid van de gevarensubklasse
aanduidingen op de transportverpakkingen van bepaalde artikelen evenementenvuurwerk. Herclassificatie van die artikelen kan hierover duidelijkheid verschaffen.
Omdat verwacht wordt dat deze problematiek landelijk geldt is een rol voor de
rijksoverheid weggelegd om hierin duidelijkheid te geven.
Een aantal aanbevelingen zijn gegeven om de brandveiligheid van de inrichting
naar het geëiste niveau te brengen.
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1

Inleiding

Naar aanleiding van de vuurwerkramp bij het bedrijf S.E. Fireworks te Enschede is
TNO door de gemeente Enschede verzocht een advies uit te brengen ten aanzien
van de brand- en explosieveiligheid met betrekking tot het vuurwerkbedrijf Haarman Vuurwerk VOF aan de Winterweg 19 en de vuurwerkopslag en
-verkooplocatie van het bedrijf Gebr. Haarman B.V. aan de Lipperkerkstraat 12-18.
Dit veiligheidsadvies is tot stand gekomen door:
1. de bestaande situatie in het bedrijf te vergelijken met de vergunde situatie op
basis van een dossieronderzoek en een inspectiebezoek aan het bedrijf;
2. de bestaande situatie te vergelijken met de van toepassing zijnde voorschriften
voor vergunningplichtige inrichtingen voor de opslag van en handelingen aan
vuurwerk, bestemd voor de verkoop aan de particuliere gebruiker (referentie:
Handboek milie uvergunningen, hoofdstuk Opslag van vuurwerk);
3. te beoordelen of de voorgeschreven voorzieningen volgens de meest actuele
inzichten en kennis op het gebied van brand- en explosieveiligheid in afdoende
mate de risico’s inzake brand- en explosiegevaar beperken.
In het kader van de totstandkoming van het advies heeft op 22 juni jl. een inspectiebezoek plaatsgevonden op beide locaties door een ambtenaar van de gemeente
Enschede, Sector VROM, afdeling Milieu (mevr. A. Olthuis), een medewerker van
het TNO Prins Maurits Laboratorium, researchgroep Explosiepreventie en Bescherming (Ing. Ph. van Dongen) en een medewerker van TNO Bouw, Centrum
voor Brandveiligheid (Ir. J.C.A. van de Weijgert).
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2

Uittreksel van vergunningen

Het bedrijf Haarman Vuurwerk ontplooit activiteiten op de gebieden van:
• import en export van vuurwerk;
• groothandel in vuurwerk;
• detailhandel in vuurwerk;
• binnenshuisvuurwerk;
• groot feestvuurwerk.
Bij bedrijf Haarman Vuurwerk VOF aan de Winterweg 19 vindt de opslag en
samenstelling van evenementen- en consumentenvuurwerk plaats (ook wel respectievelijk groot- en klein vuurwerk genoemd). In het bedrijf aan de Lipperkerkstraat
12-18 vindt de verkoop van consumentenvuurwerk plaats en de continue opslag
van consumentenvuurwerk op een erf achter het winkelpand. In het volgende
worden de meest relevante vergunningseisen ten aanzien van de brandveiligheid en
explosieveiligheid kort opgesomd.

2.1

Bedrijf aan de Winterweg 19

In de huidige status betreft het hier twee gebouwen die door een kunststoffen
lichtdoorlatende overkapping fysiek aan elkaar verbonden zijn (zie figuur 1a en
1b).
In de vergunning van 1992 [1] is nog sprake van één gebouw bestaande uit twee
verdiepingen. Op de begane grond van dit gebouw bevinden zich twaalf bewaarplaatsen met elk een vloeroppervlak van ongeveer 30m2 . Volgens het besluit van
B&W Enschede [1] mag hierin opgeslagen worden:
•
•
•
•

10.000 kg vuurwerk van de gevarensubklasse 1.4S en/of 1.4G of;
2.000 kg uitgepakt vuurwerk van de gevarensubklasse 1.4S en/of 1.4G of;
2.000 kg groot vuurwerk van de gevarensubklasse 1.3G of;
100 kg uitgepakt groot vuurwerk van de gevarensubklasse 1.3G.

De eerste verdieping bestaat uit zes grotere bewaarplaatsen met elk een vloeroppervlak van ongeveer 60 m2 met een volgende toegestane belegging:
• 15.000 kg klein vuurwerk (geen subklasse vermeld) of;
• 15.000 kg groot vuurwerk van de gevarensubklasse 1.4S en/of 1.4G of;
• 2.000 kg uitgepakt klein- en grootvuurwerk van de gevarensubklasse 1.4S
en/of 1.4G.
Uit de vergunning wordt opgemaakt dat:
In de bewaarplaatsen is geen automatische sprinklerinstallatie voorgeschreven. Wel
blusdouchekoppen die aangesloten moeten kunnen worden aan een pompinstallatie
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van de brandweer (para 8.2.11 van [1]). In een ompakruimte moet een brandslang
van ten minste 25 m. aanwezig zijn (para 8.2.12 van [1]).
De totale constructie van de bewaarplaatsen dienen een brandwerendheid van ten
minste 30 minuten te hebben [1].
In 1998 is een uitbreiding/wijziging vergund [2]. Aan de zijde van de Winterweg is
een grote hal gebouwd waarin totaal 150 ton vuurwerk van de gevarensubklasse
1.4S/G vuurwerk mag worden opgeslagen. In deze hal eist de vergunning een
automatische sprinkler installatie. In het besluit [2] wordt gesteld dat met deze
nieuwbouw er in de bewaarplaatsen 5 t/m 8 (direct tegenover de toegangsdeuren
van de hal) van het bestaande, op ongeveer 5 meter afstand staande, gebouw geen
1.3G vuurwerk meer zal worden opgeslagen.
De toegangsdeuren en de wanden van de hal dienen respectievelijk een brandwerendheid van ten minste 30 en 60 minuten te hebben. Op het schetsontwerp behorende bij het besluit [2] is aangegeven dat de wand dient opgetrokken te worden uit
214mm dik kalkzandsteen, 80mm isolatiemateriaal, aan de buitenzijde afgewerkt
met plastisol gevelplaten.

a.
Figuur 1:

2.2

b.
Overkapte ruimte tussen de oudste bewaarplaatsen (aanzicht foto 1a.) en de
nieuwe hal (aanzicht foto 1.b).

Bedrijf aan de Lipperkerkstraat 12-18

Het bedrijf aan de Lipperkerkstraat bevindt zich in de binnenstad van de gemeente
Enschede. Het betreft een inrichting voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk. De winkel met verkoopruimte en overslagruimten bevindt zich aan de
straatzijde. Volgens het besluit [3] is de volgende belegging toegestaan:
• verkoopruimte 1, 250 kg;
• doorvoerruimte 2, 500 kg;
• opslag bestelde pakkettenruimte 3, 500 kg;
• doorvoerruimte losse standaardpakketten 4, 500 kg
Toegestane gevarensubklassen worden niet genoemd in het besluit. De ruimtes zijn
voorzien van een handbediende sprinklerinstallatie. De wanden, vloeren en plafonds die de inrichting scheiden van derden, moeten een brandwerendheid van ten
minste 60 minuten bezitten.
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Op een aparte binnenplaats staan vier MAVO-boxen (ter grootte van garageboxen)
opgesteld voor de opslag van in totaal 12 ton vuurwerk. In de vier MAVO-boxen is
successievelijk de volgende opslag toegestaan:
1. Geen opslag;
2. 3.000 kg klein vuurwerk 1.4S;
3. 4.000 kg klein vuurwerk 1.4S;
4. 5.000 kg klein vuurwerk 1.4S.
De vergunning geeft niet aan dat de MAVO-boxen voorzien moeten zijn van een
sprinklerinstallatie. De toegangsdeuren dienen een brandwerendheid van ten minste
30 minuten te hebben.
In 1999 heeft een wijziging in de vergunning ten aanzien van de belegging van de
MAVO-boxen plaatsgevonden. Twee ton van MAVO-box 4 is overgeheveld naar
box 1:
1. 2.000 kg 1.4S;
2. 3.000 kg 1.4S;
3. 4.000 kg 1.4S;
4. 3.000 kg 1.4S.
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3

Beoordeling van veiligheid

3.1

Inleiding

Bij de beoordeling van de algehele veiligheid is onderscheid gemaakt tussen
brandveiligheidseisen en explosieveiligheidseisen. De volgende vragen zijn hierbij
gesteld:
1. voldoet de brandwerendheid van de betreffende bouwconstructies aan de eisen
zoals gesteld in de vergunningen;
2. voldoen de actuele beleggingen en activiteiten met het vuurwerk aan hetgeen
toegestaan is in de vergunning 1 ;
3. zijn er discrepanties tussen de situatie en van toepassing zijnde voorschriften
uit het Handboek Milieuvergunningen, hoofdstuk Opslag van vuurwerk.
In het volgende wordt per locatie de bevindingen van de inspectie uiteengezet met
betrekking tot de bovenstaande vragen. Vervolgens zal een beeld geschetst worden
van de algehele veiligheid waar vanuit een advies volgt.
Voorafgaand aan de inspectie heeft kort een gesprek plaatsgevonden met de heer
Haarman. Hierin is de heer Haarman gevraagd of er een actuele beleggingsadmin istratie bestaat die per bewaarplaats aangeeft wat er precies aan vuurwerk ligt. Deze
informatie is handig bij de inspectie om bijvoorbeeld te bepalen waar consumentenvuurwerk en waar evenementenvuurwerk bewaard wordt. Een lijst kon niet
overhandigd worden, maar aangegeven werd dat de verhouding tussen de hoeveelheid consumentenvuurwerk en evenementenvuurwerk respectievelijk ongeveer
75% en 25% bedraagt. In het voorjaar ligt de nadruk op evenementenvuurwerk
terwijl in het najaar met name in consumentenvuurwerk gehandeld wordt.
De heer Haarman overhandigt wel een verkoopcatalogus van de consumenten- en
evenementenvuurwerk artikelen die te leveren zijn.

3.2

Winterweg 19

3.2.1
Inspectie Winterweg 19
De inspectie is gestart in het oudste gebouw met bewaarplaatsen aan de Winterweg
19, beginnende op de begane grond waar zich twaalf bewaarplaatsen bevinden en
vervolgens op de eerste verdieping met de zes grotere bewaarplaatsen. De volgende
afwijkingen met de vergunning zijn waargenomen (in willekeurige volgorde en
refererend naar de betreffende paragraaf in het besluit [1]):

1

In Bijlage A worden kort de definities van de gevarensubklassen gegeven.
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•

•

•
•
•

De brandwerendheid van de enkelvoudig uitgevoerde deur-kozijnconstructies
op de begane grond is praktisch 0 minuten in plaats van de geëiste 30 minuten
(para 8.2.5). Er is geen kozijn aanwezig en er bevindt zich een spleet van 10 tot
12mm tussen deur en metselwerk en tussen de deur en bovenlatei.
Het wordt strikt aanbevolen een kozijn aan te brengen in combinatie met opschuimende strips rondom de deuren. Een brandwerendheid van 30 minuten is
door de toepassing van deze voorzieningen haalbaar.
In de bewaarplaatsen worden vuurwerkartikelen in verpakkingen aangetroffen,
waarvan het gevaarsetiket aangeeft dat het 1.4S en 1.4G artikelen betreft. Op
basis van TNO onderzoek in de beginjaren negentig [4 en 5] en onderzoek door
de Britse Health & Safety Executive is er gerede twijfel of een aantal van deze
artikelen aan deze classificatie voldoen. Voorbeelden hiervan zijn kogelbommen tot en met 12“ diameter, cilinderbommen en Romeinse kaarsen.
Het gevolg is dat er zich bij een calamiteit mogelijk explosie-effecten voordoen
die heftiger zijn dan voorzien en waarvoor onvoldoende maatregelen getroffen
zijn om de gevolgen voor derden te beperken (bijvoorbeeld voldoende afstand
van derden en het toepassen van automatische sprinklerinstallaties).
Omdat de gevarensubklassen de basis vormen voor de te treffen veiligheidsmaatregelen in een potentieel gevaarlijke inrichting is het essentieel dat de
classificatie juist is. Het wordt daarom ten stelligste aanbevolen om een aantal
representatieve artikelen te herclassificeren om zodoende vast te stellen of deze
werkelijk voldoen aan de aangegeven gevarensubklasse, en er voldaan wordt
aan de ve rgunning.
De toegangsdeur van bewaarplaats 7 op de begane grond is belemmerd door
een stapel houten pallets (para 8.3.10).
De bewaarplaatsen op de eerste verdieping hebben ronde gaten in de achterwand voor ventilatie. Deze zijn niet voorzien van vlamkerende roosters (para
8.2.6).
De dozen met verpakt vuurwerk bevinden zich niet op een afstand van ten
minste 20mm van de wanden van de bewaarplaatsen (para 8.3.12). Dientengevolge zal een goede bluswerking van een werkende sprinkler niet mogelijk
zijn.

De inspectie is vervolgd naar de overkapte hal tussen beide gebouwen. Hier valt op
dat er hoge stapels hout (pallets) tegen de buitenwand van de nieuwe hal zijn
gestapeld. Bij een brand zal dit een hoge en langdurige brandbelasting opleveren.
Geconstateerd wordt dat de overkapping niet vermeld is op de bouwtekeningen van
de hal [2]. Het is niet duidelijk of de overkapping, inclusief de wanden en deuren
aan beide kopse kanten van de binnenplaats een belemmering zullen vormen bij
een brandverkenning en –bestrijding in het geval van een calamiteit. Een nadere
kwantitatieve risico-analyse (QRA) kan hier uitsluitsel over geven.
Met betrekking tot de nieuwe hal worden de volgende afwijkingen van de vergunning waargenomen (in willekeurige volgorde en refererend naar de betreffende
paragraaf in het besluit [1]):
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•
•
•
•

•

•

Op de toegangsdeuren van de hal zijn geen gevaarsetiketten aangebracht (para
9.2.10).
Binnen een straal van 3 meter van de toegangsdeuren bevinden zich gemakkelijk ontvlambare stoffen in de vorm van hoge stapels houten pallets (para
9.2.12).
De dubbel uitgevoerde toegangsdeuren zijn niet 30 minuten brandwerend
bevonden (para 9.2.1).
De dozen met verpakt vuurwerk bevinden zich niet op een afstand van ten
minste 20mm van de wanden van de bewaarplaatsen (para 9.3.4). Dientengevolge zal een goede bluswerking (nathouden van verpakkingen en halwanden)
van een werkende automatische sprinkler niet mogelijk zijn als er een brand in
de hal ontstaat. De overige wanden met isolatiemateriaal en gevelpanelen zullen zonder natte wanden met moeite 60 minuten brandwerend zijn.
TNO heeft zijn twijfels of de halwand aan de zijde van de oudere bewaarplaatsen daadwerkelijk 60 minuten brandwerend is (para 9.2.1). Met name de
hoogte van de wand (7,7 meter) is hier debet aan. Door een brandbelasting zal
deze relatief hoge wand van kalkzandsteen meer kromtrekken dan een lagere
wand waarin bij de brandtesten wordt uitgegaan.
Juist hier is de brandwerendheid van de halwand essentieel als bedacht wordt
dat de potentiële dreiging gevonden moet worden in de vorm van een vlamtong
uit een van de oudere bewaarplaatsen die zich loodrecht op slechts een afstand
van ongeveer vijf tot zes meter van de halwand bevinden.
Een certificaat behorend bij de automatische sprinklerinstallatie van de nieuwe
hal ontbreekt (para 9.3.2).

3.2.2
Nabeschouwing Winterweg 19
De afstand tussen beide gebouwen voldoet aan de voorschriften van het Handboek
Milieuvergunningen in het geval er 1.4S en 1.4G vuurwerk wordt bewaard in
combinatie met een automatische sprinklerinstallatie. Gezien de kleine afstand van
vijf tot zes meter tussen beide gebouwen is de naleving van de vergunningseisen
echter essentieel om overslag van effecten van een vuurwerkbrand te voorkomen.
Met name de eisen ten aanzien van de brandwerendheid en de eisen ten aanzien
van gevarensubkla ssen zijn hierin bepalend.
In besluit [2] wordt vermeld dat er in de bewaarplaatsen direct tegenover de toegangsdeuren in de hal geen 1.3G vuurwerk meer bewaard mag worden. Op de
eerste verdieping was dit al volgens de vergunning niet toegelaten.
Op de begane grond en de eerste verdieping van het oudste gebouw mag er zich
volgens de vergunning per ruimte 2.000 kg uitgepakt vuurwerk van de oorspronkelijke gevarensubklasse 1.4S en/of 1.4G bevinden. Door TNO uitgevoerde brandproeven [6 en 7] met uitgepakt consumentenvuurwerk hebben aangetoond dat er
dan een grote vlamtong met intense hittestraling te verwachten is. Deze effecten
zijn identiek aan de effecten die optreden bij brand van 1.3 artikelen.
Alhoewel er een blusinstallatie met blusdouchekoppen in het oudste gebouw voor
elke bewaarplaats aanwezig is dient deze handmatig bediend te worden. Hierbij
gaat kostbare tijd verloren en in het ‘worst case scenario’ vindt er geen activering
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van de blusinstallatie plaats. TNO stel dan ook zijn twijfels bij de effectiviteit van
deze installatie.
3.2.3
Conclusie Winterweg 19
Op basis van bovenstaande gebreken en nabeschouwing wordt geconcludeerd dat
de huidige situatie onveilig is.
Ten aanzien van de algehele explosieveiligheid is er gerede twijfel over de juistheid van de etikettering met betrekking tot de gevarensubklassen van het aangetroffen evenemente nvuurwerk.
Ten aanzien van de algehele brandveiligheid is vastgesteld dat de brandwerendheid
van een aantal deur-kozijnconstructies onvoldoende is. Tevens ontbreekt een
certificaat voor de automatische sprinklerinstallatie van de nieuwe hal en heeft
TNO twijfels ten aanzien van de effectiviteit van de huidige sprinklerinstallatie
(niet-automatisch) in de oudste bewaarplaatsen.
3.2.4
Aanbevelingen Winterweg 19
• Het wordt aanbevolen om een aantal representatieve artikelen grootvuurwerk
opnieuw door een geautoriseerde instantie te classificeren. Hiermee wordt
vastgesteld of de werkelijke gevarensubklassen overeenkomen met de huidige
aanduidingen op de transportverpakkingen. Indien de resultaten van de herclassificatietesten uitwijzen dat de grootvuurwerkartikelen in een zwaardere gevarensubklasse horen te worden ingedeeld dan nu aangegeven, dient nagegaan te
worden of opslag volgens de vigerende vergunning toegestaan is en hoe mogelijke knelpunten opgelost kunnen worden.
• Een nadere kwantitatieve risico-analyse (QRA) op basis van de herclassific atiegegevens kan bij knelpunten uitsluitsel geven of het risico voor derden aanvaardbaar is conform het extern veiligheidsbeleid van het ministerie van
VROM.
• De brandwerendheid van een aantal deur-kozijnconstructies verbeterd te worden. Een voldoende brandwerendheid kan in een aantal gevallen al met simpele
maatregelen, zoals het toepassen van opschuimende strippen in de deurbladen,
gerealiseerd worden.
• De houten pallets en ander brandbaar materiaal verwijderen uit de overkapte
ruimte tussen beide gebouwen.
• Op basis van TNO kennis wordt aanbevolen om de oudste bewaarplaatsen op
de begane grond en eerste verdieping te voorzien van een automatische
sprinklerinstallatie.
• Geen onverpakt vuurwerk toe te laten in de bewaarplaatsen 5 t/m 8 recht
tegenover de deur van de nieuwe hal.
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3.3

Lipperkerkstraat 12-18

3.3.1
Inspectie MAVO-boxen
De inspectie van het bedrijf aan de Lipperkerkstraat is gestart bij de MAVO-boxen
op het erf achter het winkelpand.
De volgende afwijkingen van het besluit [3] zijn waargenomen:
• Ten aanzien van para 13.4.14 (toegestane belegging): Geconstateerd is dat in
de MAVO-boxen grote hoeveelheden uitgepakt vuurwerk wordt bewaard.
Door TNO uitgevoerde brandproeven met uitgepakt consumentenvuurwerk
hebben aangetoond dat een uitgepakte hoeveelheid vuurwerk effecten kan
vertonen die gelijken op die van de gevarensubklasse 1.3G (een grote vlamtong
met intense hittestraling [6 en 7]). Er zijn geen voorzieningen (b.v. afstand)
getroffen om derden te beschermen tegen de effecten van een vlamtong of
voorzieningen (automatische sprinklerinstallatie) die de kans van het optreden
van een vlamtong verwaarloosbaar klein maken.
• De brandwerendheid van met name deur-kozijnconstructies is onvoldoende
(para 13.4.1). Deze wordt door aanwezige naden tussen de deuren en het dak
en luchtspleten tussen de toegangsdeuren geschat op ongeveer 0 minuten.
• Op de toegangsdeuren van de MAVO-boxen zijn geen gevaarsetiketten aangebracht (para 13.4.10). Hierdoor worden brandweer en hulpverleners in het geval van een brand onjuist geïnformeerd.
• Aan de voorzijde van de boxen zijn parkeervakken (figuur 2), die brandgevaar
kunnen opleveren als er auto’s staan geparkeerd en brandbestrijders en hulpverleners kunnen belemmeren (para 13.4.12).

Figuur 2

De MAVO-boxen.
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3.3.2
Nabeschouwing MAVO-boxen
Volgens de vergunning mag in de bewaarplaatsen alleen vuurwerk van de gevarensubklasse 1.4S bewaard worden. Bij consumentenvuurwerk komen echter ook
artikelen van de gevarensubklasse 1.4G voor.
In de laatste versie van het Handboek Milieuvergunningen wordt gesteld dat voor
vuurwerk voor particulier gebruik de veiligheidsafstanden van de gevarensubklasse
1.4S dienen te worden aangehouden, ook al zou er sprake zijn van gemengde
opslag van 1.4S en 1.4G vuurwerk. Er wordt gesteld dat de bijdrage 1.4G vuurwerk
5 tot 10% bedraagt.
In de uitgave van 1998 wordt nog voorgeschreven dat in het geval van gemengde
opslag van 1.4S en 1.4G consumentenvuurwerk, de grotere veiligheidsafstanden
behorende bij 1.4G artikelen aangehouden moeten worden.
Het is ook nu nog steeds een (internationale) stelregel dat in het geval van gemengde opslag veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden die toegespitst zijn op
de zwaarste gevarensubklasse of compatibiliteitsgroep. Tevens gesterkt door de
tendens van de laatste jaren dat de consument relatief meer siervuurwerk dan
knalvuurwerk is gaan kopen, is TNO terughoudend in het besluit om uit te gaan
van de subklasse 1.4S als het om opslag van consumentenvuurwerk in het algemeen gaat. TNO inziens dienen in het geval van gemengde opslag uit veiligheidsoverweging veiligheidsmaatregelen getroffen worden die gelden voor 1.4G artikelen.
De consequentie zou zijn dat in de situatie van gemengde opslag veiligheidsafstanden behorende bij 1.4G vuurwerk gehanteerd dienen te worden. Voor een ongesprinklerde hoeveelheid van 2000 kg 1.4G betreft het dan A-, B-, C-, afstanden van
respectievelijk 0, 8 en 15 meter. Voor 5000 kg zijn dit afstanden van respectievelijk 0, 10 en 20 meter. Met name de B-afstand, zijnde de afstand van zijkant deur
naar erfgrens of bebouwing van derden (zijwaartse richting) is dan niet gerealiseerd. Als een automatische sprinklerinstallatie zou worden toegepast, dan geldt
volgens het voorschrift uit het Handboek Milieuvergunningen een B-afstand van
2,5 meter.
Gezien het feit dat de erfscheiding gerealiseerd is met een hoge muur en de daken
van de boxen uitsteken boven de deuropeningen wordt echter verwacht dat naastliggende panden geen dreiging zullen ondervinden van 1.4G effecten (Bijlage A).
3.3.3
Conclusie MAVO-boxen
Op basis van bovenstaande geconstateerde gebreken wordt geconcludeerd dat de
huidige situatie onveilig is. Met name het opgeslagen onverpakte vuurwerk en de
onvoldoende brandwerendheid van de constructies is hier debet aan.
3.3.4
Aanbevelingen MAVO-boxen
Het volgende wordt aanbevolen:
• Consumentenvuurwerk 1.4S en 1.4G alleen in de originele transportverpakking
te bewaren in de MAVO-boxen.
• In het algemeen dient de brandwerendheid van de boxen verbeterd te worden.
Indien de spleten tussen het betondak en de 40 mm dikke multiplex lat worden
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•
•

gedicht met een zand-cement mortel en de deurbladen rondom worden voorzien van bij verhitting opschuimende strips en de PUR-schuim wordt vervangen door een brandwerende voegafdichting van zand-cement of steenwol mag
verwacht worden dat de brandwerendheid van buiten naar binnen ten minste 30
minuten bedraagt.
Gevaarsetiketten op de deuren aan te brengen.
De parkeervakken aan de voorzijde van de boxen binnen een afstand van 15
meter te verwijderen. De afstand van 15 meter is gebaseerd op de criteria ten
aanzien van 1.4G artikelen en biedt brandweerpersoneel en hulpverleners voldoende veilige werkruimte in het geval van een brandongeval in één van de
boxen (Bijlage A). Als uitsluitend 1.4S artikelen in de betreffende hoeveelheden bewaard zouden worden, is een vrije ruimte van 5 meter aan de voorzijde
van de boxen voldoende. In dat geval wordt aanbevolen toe te zien dat daadwerkelijk alleen 1.4S vuurwerk bewaard wordt.

3.3.5
Inspectie winkelpand
De inspectie is vervolgens voortgezet in het winkelpand waar gedurende de verkoopdagen voor de jaarwisseling vuurwerk, tijdelijk bewaard en verkocht wordt.
De volgende afwijking ten opzichte van de vergunning is waargenomen:
• Er zijn geen voorzieningen getroffen om het vuurwerk op voldoende afstand
van wanden en plafond te houden (para 13.2.12). Bij onvoldoende afstand kan
het vuurwerk en de wand niet voldoende nat gemaakt worden door een geactiveerde sprinklerinstallatie in geval er brand uitbreekt in de betreffende ruimte.
Hierdoor zal de sprinklerinstallatie niet optimaal de brand kunnen beheersen en
kunnen delen van het uitgepakte vuurwerk een overheersende rol in de normale
brandontwikkeling gaan spelen.
3.3.6
Nabeschouwing winkelpand
Alhoewel de situatie, op het besproken punt na, voldoet aan de vergunningseisen
wordt echter opgemerkt dat:
• door TNO sterk wordt getwijfeld aan de functionaliteit van handbediende
sprinklerinstallaties in winkelpanden waar vuurwerk wordt verkocht. Ten tijde
dat er een (normale) brand zou uitbreken in één van de ruimtes van het winke lpand zal in de te verwachten ontstane panieksituatie naar verwachting de kans
groot zijn dat een kogelafsluiter niet bediend wordt. Daarnaast is de sprinkle rtoevoer slechts in staat één ruimte te voorzien van voldoende watercapaciteit.
Als afsluiters van verschillende ruimtes tegelijk zouden worden bediend, zal de
waterdruk onvoldoende zijn om te spreken van een effectieve waterspray. Omdat de brandwerendheid van de verschillende ruimtes onderling praktisch nul
minuten bedraagt, is een snelle brandontwikkeling met vuurwerkeffecten van
uitgepakt vuurwerk goed denkbaar.
3.3.7
Conclusie winkelpand
De huidige situatie met een handbediende sprinklerinstallatie suggereert een veiligheid die er in het geval van een calamiteit mogelijkerwijs niet is.
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3.3.8
Aanbeveling winkelpand
Op basis van bovenstaande wordt aanbevolen de ruimtes waarin zich vuurwerk
bevindt te voorzien van automatische sprinklerinstallaties van voldoende capaciteit.
Tevens dienen er voorzieningen getroffen te worden om het vuurwerk op voldoende afstand van wanden en plafonds te houden.
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Eindconclusie en aanbevelingen

Een dossieronderzoek en een inspectiebezoek van het bedrijf Haarman Vuurwerk
op de Winterweg 19 en de Lipperkerkstraat 12-18 laten zien dat op een aantal
essentiële punten afgeweken wordt van gestelde brand- en explosieveiligheidseisen. Aangegeven is op welke punten niet voldaan wordt aan de vergunning en
welke knelpunten volgens de inzichten van TNO verbetering behoeven. Tevens
zijn aanbevelingen met betrekking tot de algehele brand- en explosieveiligheid
gegeven.
De hoofdconclusies en aanbevelingen ten aanzien van de explosieveiligheid zijn de
volgende.
• TNO heeft gerede twijfel over de juistheid van de gevarensubklasse aanduidingen op de transportverpakkingen van bepaalde artikelen evenementenvuurwerk
dat is aangetroffen op het bedrijf aan de Winterweg 19. Het gevolg is dat er
zich bij een calamiteit explosie-effecten kunnen voordoen die heftiger zijn dan
voorzien en waarvoor onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.
Verwacht wordt dat deze problematiek niet alleen geldt voor het bedrijf Haarman Vuurwerk te Enschede, maar landelijk speelt. Een rol voor de rijksoverheid is weggelegd om hieromtrent meer duidelijkheid te geven.
• Herclassificatietesten dienen te bevestigen of representatieve artikelen evenementenvuurwerk werkelijk voldoen aan de gesuggereerde 1.4G classificatieeisen. Bij afwijkende resultaten dient nagegaan te worden of opslag volgens de
vigerende milieuvergunning mogelijk is. In het geval er knelpunten zijn, kan
met de gegevens van de herclassificatietesten een nadere kwantitatieve risicoanalyse uitsluitsel geven hoe hoog de risico’s voor derden zijn en hoe deze risico’s in het geval van een overschrijding van de acceptatiecriteria van de rijksoverheid tot aanvaardbare niveau’s terug te brengen zijn.
De hoofdconclusies en aanbevelingen ten aanzien van de brandveiligheid zijn de
volgende.
• In een aantal gevallen wordt niet voldaan aan gestelde eisen ten aanzien van de
brandwerendheid van de constructies. Deze eisen zijn essentieel om in het geval van een brand het vuurwerk een bepaalde tijd buiten te sluiten en een
grootschalige vuurwerkbrand te voorkomen. De brandwerendheid kan echter in
een aantal gevallen met relatief eenvoudige constructieve maatregelen voldoende verbeterd worden.
• Door TNO wordt aanbevolen om handbediende sprinklerinstallaties te vervangen door automatische installaties.
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Bijlage A

Bijlage A

Gevarensubklassen

Ontplofbare stoffen vallen in de transportgevarenklasse 1 van gevaarlijke stoffen
[8]. In deze Bijlage worden de definities van de subklassen van transportgevarenklasse 1 gegeven en wordt de relatie tot consumenten- en evenementenvuurwerk
aangegeven.
Ontplofbare stoffen zijn onderverdeeld in een zestal subklassen die representatief
zijn voor een bepaald explosie-effect. Daarnaast worden met letters achter de
subklasse aangegeven in welke compatibiliteitsgroep een artikel is ingedeeld. In de
gehele range van compatibiliteitsgroepen zegt de groep bijvoorbeeld iets over de
mate van gevoeligheid.
Gevarensubklasse 1.1
Stoffen of artikelen in deze subklasse zijn massa-explosief [8]. Bij initiatie zullen
alle artikelen (nagenoeg) tegelijk exploderen, waarbij de hoofdeffecten een luchtschok, brokstukken van de bewaarplaats, metalen fragmenten van de artikelen en
eventueel de verpakking, hittestraling van de vuurbal en een grondschok zijn. De
grootte van de effecten is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid netto explosief gewicht en het type explosieve stof.
Gevarensubklasse 1.2
Stoffen en artikelen die niet massa-explosief zijn. Het explosie-effect is dat de
artikelen met tussenposes (seconden tot minuten) exploderen, waardoor het explosie-effect langer aanhoudt afhankelijk van type artikel, de verpakking, de hoeveelheid en de intensiteit van de externe brand. Het hoofdeffect is de uitworp van
fragmenten van het artikel. De luchtschok en hittestraling zijn minder gevaarlijk,
omdat steeds maar enkele artikelen tegelijk exploderen. De criteria bij de classificatietest 6 (c) is [8]:
• perforatie van getuigenplaten door fragmenten op 4 meter afstand, en/of;
• meer dan 10 metalen fragmenten met een massa groter dan 25 gram op een
afstand groter dan 50 meter, en/of;
• een metalen fragment met een massa van meer dan 150 gram op een afstand
van meer dan 15 meter.
Gevarensubklasse 1.3
Artikelen en stoffen die niet voldoen aan de criteria m.b.t. 1.1 en 1.2. De explosieeffecten van stoffen en artikelen uit de subklasse 1.3 manifesteren zich in de vorm
van (intense) hittestraling. De criteria bij de classificatietest 6 (c) zijn [8]:
• op een afstand dan 15 meter bedraagt de hittestraling ten minste 4 kW/m2
gedurende minimaal 5 seconden, en/of;
• brandende delen worden op een grotere afstand dan 15 meter uitgeworpen,
en/of;
• er ontstaat een vlamtong langer dan 3 meter, en/of;
• er ontstaat een vuurbal met een straal van meer dan 4 meter.
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Gevarensubklasse 1.4
Artikelen en stoffen die niet voldoen aan de criteria m.b.t. 1.1 en 1.2. Ontplofbare
artikelen die binnen een straal van 15 meter een gering gevaar opleveren. Er is
onderscheid tussen 1.4S artikelen van de overige compatibiliteitsgroepen.
Het criterium bij de classificatietest 6 (c) ten aanzien van 1.4S is:
• de explosie-effecten zullen brandbestrijders en hulpverleners in de nabijheid
van de verpakkingen (b.v. 5 meter) niet significant hinderen.
Zelfs als de verpakking aangetast wordt door een externe brand dan nog zullen
de explosie-effecten van de artikelen geen extra gevaar anders dan die van de
normale brand geven.
De criteria bij de classificatietest 6 (c) ten aanzien van de overige compatibiliteitsgroepen (b.v 1.4G) zijn:
• er zijn indeukingen waarneembaar in een van de getuigenplaten op 4 meter
afstand;
• de explosie-effecten zullen brandbestrijders en hulpverleners in de nabijheid
van de verpakkingen (b.v. 5 meter) significant hinderen.
Gevarensubklasse 1.5
Het betreft hier stoffen die zeer ongevoelig voor initiatie zijn, maar als initiatie toch
optreedt gedragen zij zich massa-explosief.
Gevarensubklasse 1.6
Artikelen in deze subklasse zijn extreem ongevoelig voor initiatie. Zij zijn niet
massa-explosief.
Relatie tot vuurwerk
Consumentenvuurwerk heeft dusdanige explosie-effecten dat het in het algemeen in
de gevarensubklasse 1.4 valt, mits voldoende afschermend verpakt [9]. Compatibiliteitsgroepen S en G komen voor. Consumentenvuurwerk in de gevarensubklasse
1.4G betreft voornamelijk vuurpijlen.
Evenementenvuurwerk kan zowel voorkomen in de subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4
(allen in compatibiliteitsgroep G) en 1.4S. De explosie-effecten zijn onder meer
afhankelijk van de hoeveelheid netto pyrotechnisch mengsel en de verpakking.
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Onderwerp

Uw brief

Beoordeling brandwerendheid bewaarplaatsen
voor vuurwerk van Fa. Haarman

Geachte heer Van Dongen,
Op 22 juni 2000 bezocht Ir. J.C.A. van de Weijgert van het Centrum voor Brandveiligheid van TNO
Bouw de opslagplaatsen van de firma Haarman Vuurwerk te Enschede in opdracht van het TNO
Prins Maurits Laboratorium.
De beoordeling betrof de brandwerendheid volgens NEN 6069:1997 van de bunkers voor de opslag
van vuurwerk. De brandwerendheid werd beoordeeld van buiten naar binnen. Doel van de
beoordeling was om na te gaan of de brandwerendheid volgens NEN 6069:1997 van de opslagbunkers
ten minste 60 minuten bedraagt.
Bij de beoordeling waren aanwezig:
-de heer Ing. Ph. van Dongen, Prins Maurits Laboratorium TNO;
-de heer K. Haarman, Fa. Haarman Vuurwerk;
-mevr. A. Olthuis, Gemeente Enschede;
-de heer Ir. J.C.A. van de Weijgert, Centrum voor Brandveiligheid TNO.
Tijdens het slotgesprek heeft de heer Van de Weijgert aan bovengenoemde personen verslag gedaan
van zijn bevindingen.
Beoordeeld werden de volgende locaties:
- 1. opslagbunkers aan de Winterweg nr. 19 te Enschede;
- 2. Mavo-bewaarplaatsen aan de Lipperkerkstraat 12-18 te Enschede;
- 3. de winkel met achtergelegen werkruimten aan de Lipperkerkstraat 12-18 te Enschede.
Bij de beoordeling was het soms niet mogelijk om in de constructie te kijken. Bij navraag konden
tekeningen of bestek niet worden overlegd.
In het navolgende treft u een overzicht aan van de bevindingen.

Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO
TNO Bouw verricht onderzoek en geeft advies over
bouwvraagstukken, voornamelijk in opdracht van onder
meer de overheid, grote en kleine ondernemingen in de
bouw, toeleveringsbedrijven en branche-instellingen.

Op opdrachten aan TNO zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO,
zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de
Kamer van Koophandel te ‘s Gravenhage.
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1. Opslagbunkers aan de Winterweg nr. 19 te Enschede
De locatie Winterweg nr. 19 bestaat uit:
-een oud gedeelte (opslagbunkers opgetrokken uit steen en kanaalplaatvloeren);
-een nieuw gedeelte (loods met staalconstructie en kalkzandsteen).
1.1 Oud gedeelte
In het oude gedeelte zijn opslagbunkers zowel op de begane grond als op de eerste verdieping
aanwezig. De bunkers bestaan uit baksteen, kalkzandsteen elementen, een betonnen bovenlatei boven
de deuropening en een tweevleugelige draaideur. Op de begane grond is een enkele tweevleugelige
draaideur aanwezig, terwijl op de eerste verdieping twee tweevleugelige draaideuren achter elkaar zijn
aangebracht. De deurbladen bestaan uit multiplex, dik 40 mm, en zijn afgehangen aan drie
scharnieren.
Begane grond
Kozijnen ontbreken. Tussen het multiplex deurblad en het bakstenen metselwerk is een spleet
aanwezig met een breedte van 10 à 12 mm. Tussen het multiplex deurblad en de betonnen bovenblatei
is eveneens een spleet met genoemde breedte aanwezig. Er is een aluminium deurnaald aangebracht
met een aanslagbreedte van ca. 30 mm op het deurblad. De brandwerendheid van de deuren bedraagt
als gevolg van genoemde spleten: 0 minuten.
Eerste verdieping
Twee tweevleugelige draaideuren zijn achter elkaar aangebracht. De deurbladen zijn afgehangen met
vier lasscharnieren. Gezien de spleten van ca. 4 à 5 mm rondom de deurbladen wordt geadviseerd op
de kopse zijden van de deurbladen bij verhitting opschuimende strips aan te brengen (Promaseal PL,
Palusol, Exterdens). Indien genoemde opschuimstrips worden aangebracht bedraagt de
brandwerendheid van de achter elkaar geplaatste deurbladen tezamen ten minste 60 minuten.
De opslagbunkers bevatten ventilatiegaten in de gevel. Deze gaten zijn voorzien van een rooster en
een gaas ca. # 10 mm. De brandwerendheid van de ventilatie-openingen bedraagt 0 minuten.
Geadviseerd wordt bij verhitting opschuimende roosters inde ventilatiegaten aan te brengen.
1.2 Nieuw gedeelte
Het nieuw gedeelte bestaat uit een staalconstructie met een binnenwand van kalkzandsteen elementen.
De buitenzijde van de loods bestaat uit damwandprofielplaten, aangebracht op een isolatie van
steenwol (volgens opgave van de heer Haarman).
De staalconstructie is onbekleed. Het dak bestaat uit stalen damwandplaten met daarop een isolatie
van 120 mm steenwol (volgens opgave).
De brandwerendheid van de buitenwanden van de loods van buiten naar binnen bedraagt ten minste
60 minuten.
De toegang tot de loods bestaat uit twee achter elkaar geplaatste tweevleugelige draaideuren met
onderlinge afstand 1,50 m. De deurbladen bestaan uit 40 mm multiplex, elk afgehangen aan vier
lasscharnieren. Het kozijn bestaat uit stalen kokerprofielen. Geadviseerd wordt om rondom de
deurbladen bij verhitting opschuimende strips aan te brengen.
Indien genoemde opschuimstrips worden aangebracht bedraagt de brandwerendheid van de achter
elkaar geplaatste deurbladen tezamen ten minste 60 minuten.
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2. Mavo bewaarplaatsen aan de Lipperkerkstraat 12-18 te Enschede
De wanden van de bewaarplaatsen bestaan uit 70 mm dikke betonnen wanden. De bewaarplaatsen
waren van het fabrikaat Mavo, Postbus 1 te Voorst. Het typenummer van de Mavo opslagruimte is Nr.
M8010.
De toegangsdeuren bestaan uit 40 mm multiplex afgehangen aan drie stuks lasscharnieren. De
kozijnen zijn van vurenhout met een aanslag van 40 mm. T.p.v. de bovenzijde van de kozijnen is een
aansluiting gemaakt met het betondak welke bestaat uit een 40 mm dikke multiplex lat.
T.p.v. de bovenzijde van de sluitnaad tussen de twee deurvleugels bevindt zich een opening met
afmetingen ca. 5 x 25 mm. Rondom de deurbladen zijn tussen deurblad en kozijn spleten aanwezig.
T.p.v. de bovenzijde zijn tussen het betondak en de 40 mm dikke multiplex lat boven het kozijn
spleten aanwezig met afmetingen groter dan 150 x 6 mm. Tussen de verticale houten kozijnstijlen en
de betonnen wanden van de Mavobox is een afdichting met PUR-schuim gemaakt.
Vanwege de genoemde spleten bedraagt de brandwerendheid van de toegangsdeuren tot de Mavo
boxen: 0 minuten.
De brandwerendheid van de buitenwanden en het dak van de Mavobox bedraagt ca. 60 minuten van
buiten naar binnen.
Indien de spleten t.p.v. de het betondak en de 40 mm dikke multiplex lat worden gedicht met een
zand-cement mortel en de deurbladen rondom worden voorzien van bij verhitting opschuimende strips
en de PUR-schuim wordt vervangen door een brandwerende voegafdichting van zand-cement of
steenwol mag verwacht worden dat de brandwerendheid van de toegangsdeuren van buiten naar
binnen ten minste 30 minuten bedraagt.

3. De winkel met achtergelegen werkruimten aan de Lipperkerkstraat 12-18 te Enschede
De winkel heeft een achterwand van baksteen metselwerk. In de wand bevind zich een enkele
draaideur met beglazing en een tweevleugelige draaideur. De beglazing is afgetimmerd met een 5 mm
dikke plaat hardboard. De deurnaald tussen de twee deurvleugels van de tweevleugelige deur is van
aluminium.
De brandwerendheid van de deurkozijn constructies tussen de winkel en de achtergelegen werkruimte
bedraagt maximaal ca. 5 minuten.

Hoogachtend,

Ir. J.C.A. van de Weijgert

Ir. P.H.E. van de Leur

