
2022 is een van de dodelijkste
jaren qua woningbranden: “Dat
soort kachels is
levensgevaarlijk”
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2022 wordt een van de meest dodelijkste jaren wat woningbranden betreft. En
daar heeft de crisis veel mee te maken. Door de torenhoge energieprijzen zoeken
mensen naar alternatieve manieren om te verwarmen. Met alle gevolgen van dien
vaak. Dit weekend alleen moest de brandweerzone Fluvia in West-Vlaanderen zes
schoorsteenbranden bedwingen. In Nieuwkerken-Waas raakte een man verbrand
door een ontplofte petroleumkachel. In Brussel veroorzaakte een elektrisch
vuurtje brand.
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De afgelopen week alleen al vielen minstens twee doden bij woningbranden en evenveel
zwaargewonden. Brandexpert en preventieadviseur Tim Renders, in een vorig leven
brandweerman, houdt een Excel-bestand bij met alle dodelijke slachtoffers. Hij zit voor
dit jaar al aan 62, tegenover 50 in 2021. “December en januari zijn traditioneel de meest
fatale maanden. Ik houd mijn hart vast als het in de komende dagen en weken nog
kouder wordt”, zegt hij.

Van donderdag tot nu vielen weer twee doden te betreuren. Bij een brand in Brasschaat.
En donderdag bij een brand in Jabbeke. Daar stierf toen een 83-jarige man. De expert
kon intussen achterhalen dat een kachel de oorzaak was.

LEES OOK. Lisa (97) raakt bewusteloos in brandende woning en overlijdt: “Tot haar
95ste sprong ze zélf in de bres voor anderen” (+)

De oorzaken van branden worden niet regionaal of nationaal bijgehouden in ons land.
Maar uit een rondvraag bij verschillende brandweerzones blijkt dat het vaak kachels of
kleinere verwarmingsbronnen zijn die branden veroorzaken. Vaker dan vroeger.

De reden is niet ver te zoeken. Door de hoge energieprijzen zoeken mensen naar
alternatieven om te verwarmen. “Dat is begrijpelijk, maar ze kiezen niet altijd voor de
meest veilige alternatieven. Tot barbecues of vuurschalen toe die ze in de woonkamer
zetten”, zegt de Brusselse brandweer. Ze hebben dit najaar al een aantal mensen van
een gewisse dood kunnen redden. In Wilrijk stierven in oktober een moeder en haar
dochter die hun huis verwarmden met een barbecue.

Schoorsteenbranden

Maar ook kachels zijn niet altijd zonder gevaar. De brandweerzone Fluvia, in West-
Vlaanderen, moest dit weekend zes keer uitrukken voor een schoorsteenbrand.

“Het begon vrijdagavond in de Emiel Hullebroeckstraat in Ooigem, een half uurtje later
was het prijs op Zaveleinde in Itegem. Later die avond moest de brandweer opnieuw
naar Ooigem, dit keer in de Wielsbeeksestraat. Zaterdag was er een schoorsteenbrand
in de Wijdhagestraat in Harelbeke, in de vooravond was dat het geval in de Leuzestraat
in Bellegem. En nadien nog in Deerlijk”, somt de woordvoerder de interventies op.

Petroleumkachels

“Sommige mensen hebben hun haard of kachel al lang niet meer laten branden, maar
beslissen hem nu het kouder is om hem toch weer in gebruik te nemen om de
energiefactuur te drukken. Vaak beseffen ze niet dat ze de schoorsteen al lang niet meer
lieten onderhouden en dat er roetafzetting is in de schouw of dat er zelfs vogelnesten in
zitten. Met alle gevolgen van dien”, zegt Tim Renders.

In een hoeve in Heldergem, deelgemeente van Haaltert, is in de nacht van vrijdag op
zaterdag een hevige brand uitgebroken. Veroorzaakt door een houtkachel. Die installatie
was nochtans onderhouden.
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altijd brandgevaarlijk én met risico op intoxicatie” (+)

In Nieuwkerken-Waas (Oost-Vlaanderen) raakte dan weer een man zwaargewond door
een ontplofte petroleumkachel. Het slachtoffer werd naar de brandwondenafdeling van
het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen overgebracht.

“Levensgevaarlijk die verplaatsbare petroleumkachels”, waarschuwt Renders.

In de doe-het-zelfzaken koop je ze voor nog geen tweehonderd euro. “Maar ze zijn niet
aangesloten op een schoorsteen. En dus halen ze de zuurstof uit de lucht. Gevolg: ze
zijn niet alleen een groot gevaar voor CO-vergiftiging. Maar ook voor brand, omdat ze
vaak worden bijgevuld in de woning zelf. Absoluut te mijden dus”, zegt hij.

Wie toch wil bijverwarmen, zegt Renders, kiest beter voor een vuurtje op elektriciteit.
Dat verbruikt misschien iets meer, maar het is veiliger. “Als je er niets oplegt of niet
tegen een gordijn plaatst. Heb je het al lang niet meer gebruikt, zorg dan ook dat je er
het stof uit verwijdert en laat het eventueel even nakijken door een vakman. Opgehoopt
stof kan oververhit geraken en brand veroorzaken. Zorg ook dat je zo een vuurtje nooit
laat branden als je afwezig bent en trek ’s nachts voor alle veiligheid de stekker uit het
stopcontact.”

Brandverzekering

“Gebruik in je haard of kachel ook enkel proper en droog hout. Nog veel mensen nemen
het woord allesbrander iets te letterlijk. Gooi er niet zo maar alles in. Denk aan het milieu.
Maar vooral aan jezelf en aan je familie.”

En zorg voor een goede brandverzekering, die je hopelijk nooit moet gebruiken. “Bij
brand komt de brandverzekering altijd tussen, tenzij je het vuur opzettelijk hebt
aangestoken. In alle andere gevallen wel”, zegt Barbara Van Speybrouck van
verzekeringskoepel Assuralia.
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