
 
Leren van interventies - lessons learned 

Case study:  
Schuiminjectie in magazijn gevaarlijke stoffen - manschappen verloren in het schuim 
 
Type interventie:  
Melding: IGS interventie  
Aanrijdend en ter plaatse: technisch interventie - vermoedelijke foutievelijk in werking treden van 
(licht) schuimblusinstallatie 
 
Datum en tijdstip: Meteo:  
20/4/2018 - 19.07u Zonnig, 25°, windrichting: NW (volgens IOT) 
 
Plaats: Betrokken post:  
Magazijn Katoen Natie, Keetberglaan Linkeroever en HVZ Waasland - Post Melsele 
Zwijndrecht 

 
Situatieschets: 

Om 19.07u komt een oproep binnen op BZA - Post Linkeroever voor een IGS interventie, in de 
magazijnen van Katoen Natie, Keetberglaan in Zwijndrecht. 
 
De postoverste sergeant is een aflosser op PLO met een beperkte ervaring in de post en de sector 
(lees: beperkt aantal shiften), de vertrouwdheid met en zijn kennis van de manschappen is eveneens 
beperkt (oa. wie, wat en hoe). De briefing tussen de postoversten vindt plaats in de kleedruimte 
tijdens het omkleden. 
 
Volgens het type oproep wordt een volledige IGS uitruk opgestart. Post Melsele (HVZ Waasland) 
komt eveneens ter plaatse als snelste korps. 
Tijdens het aanrijden wordt reeds gemeld, via de seinkamer, dat het zou gaan over schuim dat “aan 
het overlopen is”. 
 

Bij aankomst van de 1H PLO is de AP van Post Melsele reeds ter plaatse. Volgens de 
verantwoordelijke van Katoen Natie ter plaatse, heeft er die dag onderhoud plaatsgehad aan de 
brandmeldinstallatie en is deze vermoedelijk accidenteel afgegaan. Hierop is de automatische 
schuimblusinstallatie in werking getreden, waarbij het magazijn werd opgevuld met licht schuim. Doch 
owv openstaande poorten is een beduidend deel van het buitenterrein onder een dikke laag schuim te 
komen liggen. 
Dit wordt in de SITREP aan de seinkamer zo doorgegeven, bijkomend wordt de IGS interventie hierop 
afgebroken. De overige gealarmeerde hulpen mogen terugkeren naar hun VP.  
AP Melsele + 1H PLO blijven op de plaats van interventie. 
 
Het magazijn waar het alarm zich voordoet, wordt gebruikt voor opslag van een gamma aan 
gevaarlijke stoffen in IBC’s en vaten. 
Onderstaande foto’s geven een beeld van de situatie ter plaatse: 

foto 1 - situatieschets en bijhorende informatie rond acties, 
foto 2 - de voorzijde ter hoogte van de plaatsing van de voertuigen PLO en Post Melsele, 
foto 3 en 4 - de achterzijde van de magazijnen thv de Vitshoekstraat. 
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foto 1: Situatieschets met overzicht impactgebied + opstelling voertuigen 
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foto 2: Voorzijde (alfa) magazijn met zicht op overkapping 

  
foto 3 en 4: Achterzijde (charlie) Vitshoekstraat 
 
Eerste verkenning: 

Als territoriaal bevoegde korps zal Brandweer Zone Antwerpen de verkenning van het 
betrokken magazijn op zich nemen. De sergeant, de waarnemend korporaal en 2/1 zijn voorzien van 
ademluchtbescherming, WBC en explosiemeter. 
Op het voorplein (parking vrachtwagens - zie foto 1) dienen zij tot hun middel door het schuim te 
waden. Het betrokken magazijn wordt verkend via een toegangsdeur (A-zijde).  
Aangezien de melding of interventie is gewijzigd naar ‘controle brand’, dit ook op basis van de 
informatie aangereikt door de bedrijfsverantwoordelijke, wordt in eerste instantie enkel de WBC 
meegenomen. Er zijn geen waarnemingen van brand met de WBC of zichtbare rookontwikkeling- of 
afzettingen, toch laat de sergeant, als extra controle, ook de explosiemeter halen. 
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In het magazijn staan de manschappen tot kniehoogte in het schuim. De schuiminstallatie is nog 
steeds in werking, maar er lijkt vooral water uit te komen. In het magazijn zelf stapelt het schuim zich 
niet meer op. Het volledige magazijn wordt door de ventilatoren van de schuiminstallatie onder 
overdruk gezet. Mogelijks ondersteund dit ook het naar buiten stromen van het schuim door de 
openstaande poorten. 
Achterin het magazijn (C-zijde) staat een deur open (zie foto 1), van waaruit de ploeg zicht heeft op 
het achterliggende binnenplein. 
 

Bij terugkeer worden de observaties en bevindingen besproken met de adjudant van de Post 
Melsele en de aanwezige bedrijfsverantwoordelijke. Er wordt besloten een poging te wagen om de 
installatie te stoppen of stil te leggen. 
De bedrijfsverantwoordelijk wijst de ploeg van BZA de plaats aan waar de “te bedienen” afsluiters zich 
bevinden (zie foto 1 - hoek C- en D-zijde). Dit lokaaltje zou enkel via een buitendeur bereikbaar zijn. 
De plaats en route wordt aangewezen door de verantwoordelijke van Katoen Natie. 
 
Ondertussen komt de melding van de seinkamer en politie dat het schuimtapijt over de openbare weg 
drijft aan de achterzijde van het magazijn. De eerste wachtofficier wordt bijgevraagd en een extra 
autopomp (2H PZ) om te ondersteunen om het schuimtapijt daar op te ruimen. 
 
Tweede verkenning: 

Dezelfde interventieploeg tracht toegang te verschaffen tot het lokaal met de 
bedieningskleppen (foto 1). De manschappen vertrekken onder de overkapping door (foto 2). 
Wanneer het schuim tot hun middel komt wordt besloten ademlucht op te zetten, in het geval iemand 
‘kopje onder’ zou gaan. Op dit moment is niet geweten over welke schuimvormend middel het gaat en 
of dit mogelijks gezondheidsrisico’s heeft (bv. fluorhoudend). 
 
Op ¾ van de afstand van de overkapping geraakt de ploeg volledig ondergedompeld in het schuim. 
Naar inschatting van de sergeant kan het schuim niet zo diep blijven (zie opgestapelde IBC’s op foto 
2) en gaat het om een plaatselijke ophoping die door de wind is opgeworpen of bijeen geduwd in de 
overkapping.  
De sergeant probeert de kant te vinden om via blindlooptechniek het afsluiterlokaal alsnog te 
bereiken. Hierbij verliest hij echter het contact met zijn korporaal en 2/1 en wordt totaal 
gedesoriënteerd owv de witte schuimmassa rondom hem. De stemgeluiden van de manschappen 
worden eveneens volledig gedempt door het schuim. Als de manschappen trachten naar boven te 
kijken, blijven ze volledig verblind, eveneens als gevolg van het (klevende) schuim. De sergeant vindt 
nergens een opening in het schuim. 
 
Ondertussen zijn de waarnemende korporaal en zijn 2/1 er wel in geslaagd een volledige 
rechtsomkeer te maken en terug naar het beginpunt te gaan en zo uit het schuim te geraken. 
Gezien de tijd die het duurde voor de sergeant om een vast object te vinden, concludeert hij dat hij er 
niet in geslaagd is de (juiste) kant te vinden. 
 
De weg verloren en nu … : 

Waarschijnlijk, denk de sergeant, is hij het binnenplein op gewandeld en heeft hij het magazijn 
aan de overkant bereikt. Zijn enige oriëntatie is het licht. Als hij het donkerder ziet worden, besluit hij 
dat hij onder een overkapping zit of dat hij mogelijks het openstaand magazijn binnen aan het 
wandelen is. 
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Aangezien de sergeant zeker en vast buiten wil blijven, besluit hij op een gegeven moment de kant 
terug los te laten en begint hij terug het open plein op te wandelen. Dit in de veronderstelling dat hij zo 
de rand van het bedrijf moet kunnen bereiken. Ter hoogte van de open deur die in de eerste 
verkenning aangetroffen werd stond het schuim immers veel lager. Tijdens het stappen blijft hij 
regelmatig over zijn masker wrijven voor het geval hij toch terug boven moest komen of zicht krijgen. 
 

Via de Astrid-radio tracht de sergeant contact te maken met de seinkamer en 1H PLO met de 
vraag de sirene op te zetten zodat hij zich terug zou kunnen oriënteren. Hij heeft geen idee of dit 
gebeurd is, want hij meent nooit een sirene te hebben gehoord. Door het schuim kan hij eveneens de 
radiocommunicatie zelf zeer slecht verstaan en hij heeft het gevoel dat zijn boodschappen ook niet 
lijken door te komen. 
In het lokaal met de bedieningskleppen gaat een bel af (hydraulisch gestuurd). Achteraf zal blijken dat 
in het magazijn aan de overkant eveneens een alarmbel klinkt. Dit heeft mogelijk nog bijgedragen aan 
de desoriëntatie. 
 
Uiteindelijk besluit de sergeant zijn bodyguard in alarm te zetten om zichzelf zo herkenbaar te maken, 
doch hij ervaart dat dit geluid zelfs voor hem amper hoorbaar is in het schuim. Hij kan eveneens de 
druk van zijn manometer niet aflezen. Zijn warmtebeeldcamera blijkt onbruikbaar owv het schuim.  
Hij heeft helemaal geen idee of er hulp onderweg is. 
 
Hij besluit voor zichzelf dat hij een ‘mayday’ zal moeten afkondigen. Hij heeft geen idee van mijn 
plaatsbepaling of druk in de fles. Hij weet ook niet of hij in het schuim zal kunnen blijven ademen 
zonder ademluchtbescherming, mocht zijn ademlucht op raken. 
 
De verlossing nabij: 

Op een gegeven moment hoort de sergeant stemmen roepen. Collega’s die aan een zoekactie 
begonnen zijn staan ter hoogte van de openstaande deur van het eerst magazijn, op een verhoogde 
plek. De sergeant komt blijkbaar boven het schuim uit, maar zijn eigen zichtbaarheid is nog steeds 
nihil.  
Hij oriënteert zich op de stemmen, pas na herhaaldelijke keren over zijn masker te vegen, kan hij 
terug “iets” waarnemen. Het schuim blijkt echter (terug) tot aan zijn middel te staan. 
 
Op basis van de restdruk in zijn fles, schat de sergeant dat hij een 10 à 15 minuten verdwaald moest 
zijn geweest. Met het BIN-verhaal in gedachte heeft hij zichzelf steeds rustig gehouden en heeft hij 
bewust rustig blijven ademen. In geval plan B nodig zou zijn, had hij voorzien om op de grond te gaan 
zitten om zodoende zijn luchtverbruik nog verder te kunnen minderen. In laatste instantie, waarbij de 
ademlucht op zou zijn, zou hij zijn hoofd onder zijn kledij hebben gestoken, in de veronderstelling dat 
het schuim wel genoeg lucht zou bevatten, doch dat hij dit op die manier niet rechtstreeks zou 
inademen. 
 
Bij terugkeer naar het beginpunt blijken de collega’s van Post Melsele eveneens begonnen aan een 
zoekactie. Met behulp van een hogedrukslang spuiten zij het schuim kapot om zo een vrije doorgang 
te maken. Zij zijn echter nog maar enkele meters gevorderd in de schuimmassa. 
 
Hoe nu verder: 

Na sterk aandringen bij de bedrijfsverantwoordelijke blijkt er een (relatief) schuimvrije route te 
zijn door de magazijnen heen, hierbij moet slechts een 10-tal meter door het schuim gegaan worden. 
Hiervoor moeten echter eerst een aantal deuren met een sleutel geopend worden. In samenspraak 
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werd dit uitgevoerd door de collega’s van Post Melsele. Gebaseerd op de ervaring van BZA, hebben 
zij zich aangelijnd werden met een touw. Via een andere weg wordt toegang gezocht naar het lokaal 
met afsluiters, wanneer de deur naar de binnenplaats, tussen de 2 magazijnen wordt geopend, blijkt 
tot ver boven de deuropening schuim te liggen. De schatting op basis van omgevende objecten gaat 
tot 3m hoog. Pas nu, wordt er in geslaagd de bron af te sluiten. 
 
Gevolgen voor de verloren gelopen manschappen:  

Licht vermoeid door stress en hitte, doch interventie kunnen verder zetten. 
 
Lessons learned:  

● (licht) schuim is volledig verblindend en desoriënterend. Meer nog dan rook. 
● schuim geeft zelf met ademluchtbescherming op het gevoel moeilijker te kunnen ademen. 
● schuim dempt alle geluid. 
● schuim in deze volumes maskeert alle niveauverschillen in het terrein en kan een vertekend 

beeld geven. 
● wanneer een schuimlaag betreden dient te worden, gebeurt dit best aangelijnd aan een touw, 

met blindloop-technieken en onder ademluchtbescherming. 
● schuim kan irriterend zijn voor de ogen. 
● het blind oversteken van een grote, openstaande garagepoort is bijzonder moeilijk. 
● licht schuim in de openlucht laat zich sterk beïnvloed door de wind. 

 
Enkele bedenkingen: 

● kan je in licht schuim veilig blijven ademen zonder ademluchtbescherming? 
● kunnen de gebruikte schuimvormende middelen schadelijk zijn voor de gezondheid? 

 
 
Met vragen, bedenkingen of aanvullingen kan u terecht bij Sgt. Naegels, Kapt. Somers of Kapt. 
Maes. 
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