2.000 tot 4.000 extra branden na noodweer

'Juist bij plensbui kans op vuurzee'
statistieken zijn forse uitschieters te
zien op de dagen met storm,
bliksem en noodweer'', licht
algemeen directeur Richard
Weurding van het Verbond van
Verzekeraars toe. ,,In 2015 leidde
dit tot 2.000 à 4.000 extra
branden.'' Overal waar elektra zit
en waar het heel nat wordt, is er
volgens hem brandrisico. ,,Denk
ook aan kortsluiting bij
huishoudelijke apparaten,
schuurtjes en ondergelopen
kelders.''

RONALD VISSER

ROTTERDAM
Storm, onweer, maar ook
wolkbreuken, hebben afgelopen
jaar voor 2.000 tot 4.000 extra
branden gezorgd. De brandweer
waarschuwt: juist hevige regen kan
brand veroorzaken.
MARCIA NIEUWENHUIS

Het stormachtige weer heeft
afgelopen jaar voor een hausse
aan brandclaims gezorgd. Dat blijkt
uit de Risicomonitor
Woningbranden die het Verbond
van Verzekeraars en Brandweer
Nederland vandaag publiceren.
De brandweer benadrukt dat
mensen vooral bij plensbuien goed
op hun spullen moeten letten.
,,Mensen zijn zich er denk ik niet
van bewust dat hevige regen juist
brand kan veroorzaken'', verklaart
coördinator risicobeheersing
Eugène van Mierlo. Zelf ondervond
hij aan den lijve hoe er kortsluiting
ontstond, doordat de stekkerdoos
voor zijn vijverpomp en
tuinverlichting na een zware bui
onder water stonden. Bij hem liep
het met een sisser af, omdat zijn
aardlekschakelaar ervoor zorgde
dat de stroom eraf ging. Maar lang
niet iedereen komt er zo
begenadigd vanaf. ,,In de
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De Risicomonitor Woningbranden
die jaarlijks uitkomt, is voor het
eerst samen met Brandweer
Nederland opgesteld. Het totaal
aantal brandclaims steeg van
101.164 in 2014 naar 103.144. Op
elke 1.000 huishoudens werden
13,5 brandclaims ingediend.
Steden met een groot buitengebied
kampen het vaakst met brand.
Enschede voert de ranglijst aan
met 20,8 brandclaims per duizend
huishoudens. Apeldoorn staat met
15,8 op plek twee en Eindhoven
met 14,3 brandclaims op nummer
drie. De brandweer heeft nog geen
verklaringen voor die uitschieters.
,,Bij lang niet elke brandclaim wordt
een beroep gedaan op de
brandweer'', stelt Van Mierlo. Vanaf
dit jaar profiteert de brandweer wel
van de bulk aan gegevens die
verzekeraars jaarlijks ontvangen,
doordat verzekerden na brand een
beroep doen op hun inboedel- en
opstalverzekering. ,,Stel dat
verzekeraars kunnen zien dat veel
branden ontstaan na roken op de
bank of op bed, dan kunnen wij
daar heel gericht preventieadvies
aan koppelen'', aldus Van Mierlo.
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