
Brandexpert Tim Renders roept
op tot onderzoek naar
elektrische fietsen: “Dit jaar al
44 brandende batterijen geteld”

Tim Renders was jarenlang brandweerman, nu focust hij zich op opleidingen rond brandveiligheid.  — © rr

DUFFEL - Het voorval met de brandende fietsbatterij die vijf mensen naar het
ziekenhuis stuurde in Duffel, staat lang niet alleen. Brandpreventieadviseur Tim
Renders telde enkel dit jaar al 44 gevallen waarbij een elektrische fietsbatterij
vuur vatte in Vlaanderen of Nederland. “Dit zijn enkel nog maar de incidenten die
de media haalden”, zegt hij. “Dat cijfer ligt dus zeker nog een stuk hoger.”

Kristof Van Rompaey
Vandaag om 15:45

Branddeskundige en oud-brandweerman Tim Renders houdt al sinds 2019 zelf een
statistiekje bij van incidenten met brandende fietsbatterijen die de media halen. Vorig
jaar klokte hij af op 38. Met het ernstig incident in Duffel erbij staat de teller dit jaar al
op 44. De fiets in Duffel hing niet aan de oplader, maar dat speelt volgens Renders
weinig rol. “De branden komen zowel voor bij batterijen die losgekoppeld zijn van het
net als bij exemplaren die aan het opladen zijn”, zegt hij. “Internationaal zijn er zelfs
gevallen bekend van batterijen die vuur vatten tijdens het fietsen.”

Onderzoek nodig

In augustus raakte een man in Vilvoorde nog levensgevaarlijk gewond door een brand
van een elektrische fietsbatterij. Op 14 oktober was er in Geel nog een voorval met
een ongebruikt batterij die in brand schoot in de verpakking. “Een degelijk onderzoek
is een absolute noodzaak”, vindt Renders. “Ligt dit aan een bepaald soort of merk van
batterijen? Springen we er niet correct mee om? Is het een combinatie van factoren? Ik
ben absoluut niet tegen e-bikes, maar het is letterlijk van levensbelang om dit te
achterhalen. Er zijn nu toch weer vijf slachtoffers gevallen.”

LEES OOK. Elektrische fiets vat vuur, rook verspreidt zich razendsnel in
appartementsgebouw: vijf mensen naar ziekenhuis

Voor wie een e-bike in huis heeft en er zo gerust mogelijk gebruik van wil maken, heeft
Renders enkele aanwijzingen die levens kunnen redden. “Ten allereerste: lees de
gebruiksaanwijzing”, zegt hij. “Vaak doen we dat niet, maar je komt erin te weten hoe
lang een batterij moet opladen, of je ze al dan niet moet loskoppelen van de fiets en
op welke temperatuur je ze best hanteert. Batterijen kunnen slecht tegen hele lage en
hele hoge temperaturen. Heb je geen gebruiksaanwijzing? Contacteer dan je
fietshandelaar.”

Wakker zijn

Nog zeer belangrijk volgens Renders: laad je fietsbatterijen -en bij uitbreiding andere
elektrische toestellen- op als je wakker bent. “Vaak blijven batterijen een hele nacht
lang in de oplader, terwijl ze maar enkele uren nodig hebben “, stelt hij. “Zorg er ook
zeker voor dat je een fiets of een toestel niet in je vluchtweg plaatst. Ik hou mijn hart
vast voor elektrische fietsen die nu in de inkomhal van een rijwoning of een
appartement staan. Als je ze nergens anders kan stallen, haal dan de batterij eraf en
leg die zo goed mogelijk uit de weg van brandbare materialen onder een rookmelder.
Opladen doe je ook best onder die rookmelder.”

De expert raadt ook aan om geregeld je oplaadkabel en batterij visueel na te kijken op
defecten. “De kans is groot dat een fiets al eens een val maakt”, zegt Renders. “Je
moet beseffen dat dit gevolgen kan hebben voor je batterij. Ga bij twijfel zeker en vast
naar je fietshandelaar. Dat elektrische auto’s een grotere brandrisico zouden inhouden
dan klassieke wagen, is niet bewezen. Wat wel zeker is, is dat de impact van de
blussing veel groter is in het geval van brand. Zo’n batterij maakt tijdens de brand in
feite zelf zuurstof aan en moet volledig ondergedompeld worden om voldoende te
koelen. Elke hulpverleningszone heeft een container om elektrische voertuigen onder
te dompelen.”
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