
Advies Brandweer  Brandveiligheid transformatorstation Liander 

  

Advies 

Concrete aandachtspunten voor de brandweer bij deze ontwikkeling zijn:  

. Bereikbaarheid van het trafostation en de nieuwbouw; 

. Fysieke inrichting van het terrein tussen het trafostation en de nieuwbouw; 

. Voorzieningen en zelfredzaamheid van bewoners van de nieuwbouw bij rookoverlast bij een 

brand in de omgeving.  

 

Achtergrond van dit advies 

Wanneer brand optreedt in een trafostation, kan de brandweer pas blussen wanneer de spanning 

van het station is afgeschakeld en de locatie is vrijgegeven door de beheerder. In afwachting daarvan 

kunnen door de brandweer wel maatregelen worden getroffen om branduitbreiding naar 

belendingen te voorkomen. Van belang daarbij is dat de fysieke inrichting van het terrein de 

brandweer in staat stelt op te treden tussen het trafostation en belendingen.  

Bij branden in trafostations is vaak sprake van betrokkenheid van olie. Vaak zal dit thermische olie 

betreffen, waarmee wordt gekoeld en geïsoleerd. Bij verbranding van deze olie zullen o.a. CO2, H2O, 

CO en roet (rook) vrijkomen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige olie, het soort trafostation en 

de wijze waarop de (brandende) olie wordt opgevangen, kan een bepaalde hittestraling naar de 

omgeving optreden. Wanneer de omhullende bebouwing van een trafo intact blijft, zal geen tot 

nauwelijks hittestraling naar de omgeving optreden. Wel kan de omgeving hinder en overlast van 

rook ervaren.  

 

In de brief van een bewoner worden voorbeelden genoemd van branden in trafostations. Het 

betreft: 

. 17 december 2019, TenneT 380 kV trafostation, Langerak. Bij deze brand is een hoeveelheid 

van 30.000 liter thermische olie bij de brand betrokken geraakt.  

. 14 juli 2018, ProRail/Liander 10 kV trafostation, Hilversum. Bij deze brand heeft het lang 

geduurd voordat de spanning van het station was afgeschakeld en de brandweer kon 

inzetten. Ondanks de verstreken tijdsduur voordat kon worden geblust, heeft geen 

uitbreiding naar belendingen plaatsgevonden. De brand is inpandig gebleven. In de omgeving 

van de brand is overlast ondervonden van de rook.  

. 16 maart 2014, Elia 220/150 kV trafostation, Monceau-sur-Sambre (België). Grote 

hoeveelheid olie betrokken bij de brand.  

 

Het trafostation aan de Westelijke Randweg in Haarlem is voor wat betreft spanningsbereik en 

beheer vergelijkbaar met het trafostation dat in Hilversum op 14 juli 2018 in brand is geraakt. Een 

brandscenario, vergelijkbaar met dat in Hilversum is dan ook meer voor de hand liggend dan een 

brandscenario, vergelijkbaar met Langerak en België. Gezien het scenario in Hilversum, waarbij de 

brand inpandig is gebleven en de resultaten van de brandoverslagberekening van Peutz, is 

brandoverslag naar de voorgenomen woningbouw niet waarschijnlijk. Wanneer zich een brand in het 

trafostation voordoet, zijn (langdurige) rookoverlast en hinder wel voorstelbaar.  

Energieprestatienormen voor nieuwbouw hebben, naast een laag energieverbruik, tot gevolg dat een 

goede lucht- en geluidsdichtheid van nieuwe bouwwerken wordt bereikt. In combinatie met een 

centraal afschakelbaar ventilatiesysteem, kunnen overlast en hinder door rook tot een minimum 

worden beperkt.  

 

De bereikbaarheid van zowel het trafostation als het nieuwbouwobject is voor de brandweer een 

aandachtspunt; zie hiervoor paragraaf 4.3.2. van de Handreiking bluswatervoorziening en 

bereikbaarheid (https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200117-BRWNL-Handreiking-

Bluswatervoorziening-en-Bereikbaarheid-2019.pdf): 



 
 

Naast de argumenten voor een tweede onafhankelijke route in het kader, speelt bij brand de 

windrichting een rol in verband met een bovenwindse aanrijroute en opstelplaats.  

 

Vervolg-advies 

 

In navolging op eerder contact, hierbij de bevestiging dat een wegneembaar paaltje in het fietspad 

een prima tweede route kan opleveren. Voorwaarde is dan wel dat het fietspad door voertuigen van 

de hulpverleningsdiensten berijdbaar en bereikbaar is. Via streetview zie ik dat de bereikbaarheid 

van dit fietspad in orde is. De berijdbaarheid kan ik aan de hand van foto’s niet beoordelen. Wellicht 

is deze informatie bij de gemeente bekend? Het gaat er dan om dat wordt voldaan aan de 

uitgangspunten uit hoofdstuk 4.1 van https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200117-BRWNL-

Handreiking-Bluswatervoorziening-en-Bereikbaarheid-2019.pdf. De belangrijkste daaruit zijn:  

 

. De minimale beschikbare rijstrookbreedte kan variëren per wegkenmerk, maar dient 

minimaal voor 3.25 meter te worden verhard en een vrije ruimte met een breedte van 3.50 

meter. 

. De doorgangshoogte moet minimaal 4.20 meter zijn. 

. Er dient rekening gehouden te worden met de draaicirkel van de voertuigen en de hiermee 

gepaarde rijcurve en sleeplijn. 

. Als richtlijn voor verharding geldt een totaal gewicht van 30 ton en een asbelasting van 11,5 

ton. 

 

 


