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1. INLEIDING  
 

1.1 Algemeen 
Op donderdag 23 maart 2017 werd de brandweer (TS 4742) om 16.38 uur gealarmeerd voor een 
melding van een buitenbrand aan de Oostambachtweg te Kapelle. Bij aanvang was het beeld dat de 
brand geblust kon worden. Echter was er sprake van een onverwacht snelle brandontwikkeling 
waardoor het ingezette personeel werd verrast. Deze brand groeide uit tot één van de grootste 
branden in Zeeland van de laatste jaren. Na de eerste alarmering werd uiteindelijk opgeschaald naar 
de inzet van een brandweercompagnie. Later werden de ploegen afgelost, de brandweerinzet heeft 
totaal ongeveer 24 uur geduurd. De omvang van de brand en de brandweerinzet waren uniek te 
noemen. Binnen de Brandweer Zeeland is deze brandweerinzet dan ook geëvalueerd om de 
ervaringen en leerpunten hieruit te kunnen delen met collega’s. 
 

1.2 Leeswijzer 
Dit rapport is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 2 geeft de algemene aspecten 
over het incident. In hoofdstuk 3 staat het verslag van de operationele inzet.  Deze inzet wordt 
toegelicht en nader verklaard in hoofdstuk 4. Deze uitleg is gebaseerd op de feiten en wordt 
onderbouwd door deskundigen. In de bijlage staat de afkortingenlijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situatieschets van het incident 
 

1.3 Evaluatie 
Er heeft een serie monodisciplinaire bijeenkomsten plaatsgevonden. Dit rapport bevat de 
beschrijving van de monodisciplinaire brandweerinzet.  
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2. ALGEMENE ASPECTEN 
 

2.1 Weerbeeld van de dag 
Wind  : Oostnoordoost – vrij krachtige wind – 5 Beaufort – 8 tot 10 meter/seconde 
Neerslag : geen neerslag 
Temperatuur : maximaal 13°C 
Ter plaatse stond de winddruk min over meer over de lange zijde van de stapels houten fruitkisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Fruitkisten 
De brand is ontstaan achter de stapels houten fruitkisten, aan de noordoostzijde van de loodsen.  
De houten fruitkisten stonden gestapeld, 13 kisten x 74cm per kist = 9,62m hoog. Ze stonden 
gestapeld over een lengte van ca. 40m en een breedte van ca. 20m. De afstand tot de loods bedroeg 
ongeveer tien meter. 
Aan de voorzijde stonden ook een aantal 
plastic kisten gestapeld. 
De zijkanten van de houten fruitkisten 
waren nagenoeg dicht, ze waren koud 
gestapeld, aan de onderzijde zat ruimte om 
de kisten met een heftruck op te kunnen 
pakken.  
In alle houten fruitkisten lag een folie / 
noppenvel, soms aan de zijkanten, soms op 
de bodem. 
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2.3 Loodsen 
Het totale vloeroppervlak van de vier loodsen was circa 3.725 m². 
De loodsen bestonden ui: koelcellen, sorteerbanden, inpakmaterialen, verpakkingsmateriaal, 
werkplaats, een dieselolietank, transportmiddelen en huisvesting van werknemers. 
De loodsen waren onderverdeeld in diverse brandcompartimenten met een Weerstand Brand 
Doorslag Brand Overslag (WBDBO) van 30 minuten. De buitenwanden en daken hebben geen eis 
voor brandwerendheid. De buitenwanden waren bekleed met sandwichpanelen die waren 30 
minuten brandwerend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
   

Overzicht loodsen met opslag fruitkisten, pijl geeft vermoedelijke plaats ontstaan aan. 

1. Loods gebouwd in 2008 
2. Loods gebouwd in 2016 
3. Loods gebouwd in 1992 
4. Loods gebouwd in 2002 
5. Woning  
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3. VERSLAG OPERATIONELE INZET  
 
De brandweercentralist ontvangt donderdag 23 maart om 16:37 een 112-melding van de eigenaar 
van het pand aan de Oostambachtweg 1 te Kapelle. Hij meldt dat er buiten wat kratjes branden. 
Hierop wordt de TS 4742 Kapelle Prio 2 gealarmeerd voor een buitenband. Tijdens het verder 
uitvragen door de centralist blijkt dat de loodsen op korte afstand van de kisten staan. Hierop is de 
prioritering binnen één minuut aangepast van Prio 2 naar Prio 1. 
Bij aankomst over de Oostambachtweg vanaf de Postweg, is de brand te zien aan de achterzijde van 
de stapels kisten. Bij aankomst blijkt de brand al te zijn overgeslagen naar de stapels fruitkisten. In 
overleg met centralist en eerste bevelvoerder wordt de WTH uit Goes gealarmeerd. 
 

De eigenaar, werknemers en anderen zijn voor aankomst van de brandweer begonnen met het 
weghalen van enkele rijen houten fruitkisten.  De bedoeling was om een ‘brandgang’ te creëren. De 
fruitkisten werden weggezet (Oostambachtweg en Klaproos) of direct op vrachtwagens weggevoerd.  
Zodra de eerste TS ter plaatse is wordt gestart met inzet HD. Vervolgens wordt er omgebouwd naar 
drie stralen LD. De waterwinning wordt opgebouwd  vanaf OBK (75 mm) aan de overkant van de 
weg. De eerste inzet met LD vindt plaats aan de achterzijde van de stapels fruitkisten, hierbij is geen 
adembescherming nodig.  
 

Om 17:13 uur wordt opgeschaald naar middelbrand. De autoladder (AL) uit Goes wordt ook 
opgeroepen om de blussing van bovenaf te kunnen ondersteunen. De combinatie van het bestrijden 
van het vuur en het weghalen van de fruitkisten is risicovol. De inmiddels aanwezige OvD besluit dit 
toch door te laten gaan omdat het creëren van een stoplijn belangrijk wordt gevonden. 
 

De tweede TS (4743 Wemeldinge) komt aanrijden vanaf de Postweg uit noordwestelijke richting. Bij 
aankomst is er vuur zichtbaar aan de bovenkant van de stapels fruitkisten, aan de zijde van de 
boomgaard. Deze TS wordt ingezet op de achterzijde van de kisten om uitbreiding naar de westkant 
te voorkomen. De eerste minuten zijn er twee HD stralen ingezet. Dit heeft geen effect en er wordt 
omgebouwd naar LD. Bij aanvang van deze inzet wordt ook een vuurhaard aan de voorzijde van de 
stapels gezien, daar wordt gelijk op ingezet. 
 

De AL wordt opgevangen door de OvD. De eerste opdracht is het van bovenaf met torenstraal 
blussen van de fruitkisten.  De opstelplaats is zo dicht mogelijk bij de loods uit 2008 (zie blz. 6). De AL 
is achteruit gereden en opgesteld, zodat indien nodig deze snel kan worden verplaatst. Aan de 
voorkant bij de opstelplaats is er geen vuur te zien en er kan zonder adembescherming worden 
gewerkt. 
 
Inmiddels is WTS 1000 aangevraagd. De OvD weet dat de DPU uit Goes buitendienst is en schat in dat 
het opbouwen langere tijd kan duren. De DPU (t.b.v. WTS 1000) uit Vlissingen wordt gealarmeerd.  
Bij de alarmering WTS1000 wordt conform 
procedure een TS (4331 Yerseke) gealarmeerd. Deze 
TS meldt echter dat er geen bevelvoerder is. De 
centralist besluit conform procedure de 4331 binnen 
te laten en alarmeert de volgende TS (4734 ’s 
Gravenpolder). Totaal wordt ca. 750 meter 150 mm 
slangen uitgelegd. 
 
De HOvD is inmiddels ter plaatse, het incidentadres is 
in de buurt van zijn woonadres. Hij stemt af met de 
OvD en vraagt om na te denken over een ander 
inzetplan. De HOvD schat de vuurlast in combinatie 
met het al aanwezige vuur en de winddruk zodanig in, 
dat hij twijfels heeft over de inzetcapaciteit. De HOvD 

Beeld van 17:36u  
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belt de AGS met de vraag om een meting uit te komen  voeren, er trekt wat rook in de benedenwinds 
gelegen woonwijk. Hiervoor neemt de HOvD ook contact op met het piket crisiscommunicatie. 
 
Vanuit de AL is van bovenaf vuur aan de 
achterzijde te zien. Daarnaast is er ook te 
zien dat het vuur naar de zuidwestzijde 
van de stapels fruitkisten is uitgebreid aan 
de zijde van de boomgaard. Op dat 
moment worden er nog fruitkisten 
weggereden.  De AL kiest in overleg met de 
OVD voor een nieuwe opstelplaats in de 
schaduw van de loods (zuidzijde loods 
2008). De opdracht wordt om samen met 
de TS het dak van  de loods uit 2008 af te 
schermen. Met de torenstraal kan 
ongeveer de helft van het dak worden 
bereikt. Vanuit de korf van de AL is te zien 
dat de (dak)platen van de loods aan het bladderen zijn en dat er witte rook vrijkomt. De wanden en 
het dak van de loods uit 2016 zijn niet te bereiken. 
 
Omstreeks 18.00 is er vliegvuur in de woonwijk aan de zuidwestkant van de brand. Rond 18.15 uur 
hebben de HOvD en OvD opnieuw contact. De HOvD geeft opdracht aan de OvD om voertuigen te 
verplaatsen en volledig in te zetten op het afschermen van de loodsen.  Er moet ook gestopt worden 
met het weghalen van de fruitkisten, dit is veel te risicovol.  
De OvD moet hierbij moeite doen om de eigenaar te overtuigen dat het weghalen van de fruitkisten 
nu te gevaarlijk is geworden en dat hij daar dus mee moet stoppen. 
 
Om 18:31 uur wordt er door de OvD opgeschaald naar de kwalificatie zeer grote brand. De stapels 
fruitkisten branden bijna geheel en verschillende ‘torens’ staan op instorten. Er wordt geprobeerd 
om de gevels van de loodsen te koelen, maar er is sprake van intense hitte op het gebouw en niet 
alle wanden kunnen worden bereikt. Hierdoor warmen de wanden en daken snel op, de eerste 
vlammen op de dakgoot van de loods worden zichtbaar en er komt inmiddels lichte rook uit de loods. 
De hoeveelheid rook uit de loods wordt in korte tijd veel intenser en verandert van (licht)grijs naar 
donkerzwart voordat de straal kan worden ingezet. 
De eerste zwarte rookwolken ontwikkelen zeer snel. Een enorme hoeveelheid laaghangende rook 
gaat vanuit de loods richting de woonwijk. Op dat moment is er niet meer dan één meter zicht op 
straatniveau. Er ligt een aarden wal van +/- 3,5 meter hoog tussen de incidentlocatie en de woonwijk. 
Hierdoor wordt de rook in eerste instantie iets naar boven geduwd en komt het verderop pas aan de 
grond (in de woonwijk).  
Kort na de opschaling komt de tweede OvD ter plaatse en is het erg druk met kijkers. De beide OvD’s 
besluiten om de rook te gebruiken als scheiding om het inzetgebied voor hun beide aan te geven. Ze 
kiezen voor een defensieve inzet, het afschermen van de woning en inzetten op het vliegvuur en 
overlast in de woonwijk. 
De vierde TS, die ingezet is op het vliegvuur in de woonwijk, hangt adembescherming om. Het wordt 
steeds warmer en ook het vliegvuur heviger. De TS wordt verplaatst naar de brandkraan en er wordt 
met HD ingezet op kleine brandhaardjes. Bij de woningen in de Klaproos is aangebeld met het 
verzoek om de ramen, deuren en ventilatie te sluiten.  
 
Door de HOVD wordt er telefonisch contact opgenomen met de MKB, tijdens dit gesprek gaf hij 
nader bericht GRIP 1 en  opschaling naar “compagnie inzet”. 
Er worden vier extra TS’en en twee HV-en en een extra DPU gealarmeerd. De Meetplanleider en 
WVD-ploegen worden ook gealarmeerd om risico’s voor de omgeving in te kunnen schatten.  

            Beeld van circa 18.15 u  
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Er is contact via de portofoon tussen de AGS 
en de HOvD over de inzet van NL-Alert. Om 
19.01 wordt het NL-Alert bericht verzonden 
en maakt de Operationeel Leider er GRIP 3 
van.  
 
De inzet concentreert zich in deze fase op 
het behouden van het woonhuis en de 
ontruiming van de woonwijk in benedenwinds gebied. 
Rond 6.00u worden de ingezette eenheden weer afgelost door nieuwe eenheden. Even later wordt 
afgeschaald en blijft nablussen van allerlei kleine brandhaarden over. In de avond van die dag, 
omstreeks 19.30u, wordt het incident afgesloten. Alle brandhaarden zijn geblust en de geëvacueerde 
personen zijn weer thuis.  
 
Vanaf 23 maart 19.30u tot 24 maart 19.30u is het volgende gedaan: 

 Ontruiming van 44 woningen uit de wijk Overtieringen. Mensen zijn opgevangen in hotels in 
Goes en Wemeldinge. Reden is de hoge concentratie koolmonoxide in deze woonwijk; 

 Voor deze ontruiming zijn zes personeelsbussen/twee TS-en brandweer en twee touringcars 
ingezet; 

 Er worden vier personen behandeld met klachten omdat zij (te veel) rook hebben 
ingeademd; 

 Op 24 maart, ca. 3.30u, wordt ‘brandmeester’ gegeven en wordt afgeschaald naar GRIP 1; 
 Op 24 maart om ca. 7.00u wordt een infopunt in de wijk Overtieringen ingericht. Bewoners 

kunnen hier naar toe komen met vragen; 
 Op 24 maart om ca. 14.30u wordt wederom een NL-Alert verstuurd, dit keer met het bericht 

dat alles veilig is; 
 Uiteindelijk is in totaal ingezet: 

o Vanaf 23 maart 16.37u 
 9x TS   1x ABH   1x AGS 
 2x WTS 1000  1x HVHL  6x OvD / HOvD 
 1x WTH  1x COH   ca. 80 brandweermensen 
 1x AL   1x VZH 

o Vanaf 23 maart 23.00u is afgelost met: 
 4x TS   5x OvD / HOvD  ca. 70 brandweermensen 
 1x AGS   4x WVD-meetploeg 

o Vanaf 24 maart 6.00u is afgelost met: 
 2x TS   1x AGS   ca. 20 brandweermensen 
 1x OvD   2x WVD-meetploeg 

o Vanaf 24 maart 12.00u is begonnen met opruimen WTS-en. Verder zijn ingezet: 
 2x TS opruimen 1x OvD   1x WTH 
 1x TS nablussen 1x AGS   2x WVD-meetploeg 
 ca. 28 brandweermensen 
  

Op 24 maart om 19.25u wordt het incident op de MKB afgesloten. Alle eenheden zijn terug op post.  

      NL-Alert tekst  
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4. DUIDING OPERATIONELE INZET  
 
Aanleiding 
Vóór de alarmering van de brandweer is op een soort van stookplaats achter de stapel fruitkisten 
hout en dergelijke verbrand. Door de vrij krachtige oostnoordoosten wind is het vuur overgeslagen 
naar en in de stapels fruitkisten. Hierop is de brandweer gealarmeerd.  Door stralingswarmte en 
geleidingswarmte zijn kisten in de directe omgeving van de stookplaats mee gaan branden voor 
aankomst van de brandweer. Aangewakkerd door de wind, die ongeveer haaks op de stapels kisten 
stond, verspreidde het vuur zich razendsnel. Door de omvang van de stapels (40 x 20 meter) kon 
deze verspreiding grotendeels plaatvinden zonder dat dit direct zichtbaar was voor het 
brandweerpersoneel.   
Bij aankomst van de eerste tankautospuit was er al sprake van een ontwikkelde brand die deels 
buiten het zicht van het brandweerpersoneel binnenin de stapels woedde.  
 
Deze brand heeft een heel andere afloop gekend dan velen zo op het eerste gezicht hadden 
verwacht. De vraag is of dit brandverloop had kunnen worden verwacht en of de afloop anders zou 
zijn geweest als er andere keuzes waren gemaakt. Een brand in deze opslag van stapels fruitkisten 
betekent geen standaard brandverloop. Het toepassen van standaard vuistregels is dus discutabel 
vanwege de bijzonderheid van deze brand met de daarbij horende brandontwikkeling.  
Het is daarom goed om naar aanleiding van deze brand te kijken naar onder andere het potentiele 
brandvermogen, de beschikbare bluskracht, de straling die van een dergelijke stapel fruitkisten af 
kan komen, de afstand tot de te beschermen schuur, de bereikbaarheid van de brand en de te 
beschermen delen van de schuur. 
 
Inschatting brandvermogen 
Om een inschatting van het potentiele brandvermogen en het benodigde blussend vermogen te 
maken worden in de hernieuwde kijk op brandbestrijding vuistregels gegeven. Deze gelden echter 
voor gebouwbranden.  
Voor een industriegebouw geldt dan 0,5 MW per m² grondoppervlak per meter stapelhoogte. Bij een 
hoogte van 10 meter zou het 
brandvermogen dan 5 MW per m² 
grondoppervlak bedragen. Omdat de 
fruitkisten grotendeels leeg waren, is 
het vermogen niet goed bekend en 
mag worden aangenomen dat dit 
lager dan 5 MW per m² zal zijn 
geweest. Als we uitgaan van minimaal 
1 tot 2 MW per m² betekent dit nog 
steeds 800 tot 1.600 MW 
brandvermogen in de stapels.  
 
Inschatting blussend vermogen 
Met een LD-straal kan er volgens de vuistregels bij gemiddelde efficiency circa 10 MW worden 
geblust. Dat betekent dat er voor de brandbestrijding van alle fruitkisten op basis van het 
aangenomen brandvermogen minimaal 80 stralen LD nodig zou zijn. Bij aankomst was de brand ca 25 
m² groot. Het vermogen zou op dat moment al minimaal 25 MW zijn, hetgeen al neerkomt op 
minimaal 3 stralen LD op twee zichtbare vuurhaarden. Door de snelle ontwikkeling is het aannemelijk 
dat na circa vijf minuten al de dubbele hoeveelheid stralen nodig zou zijn geweest. 
Hierbij wordt dan verondersteld dat het water op de juiste plek kan worden gebracht. In het geval 
van de stapels fruitkisten was het onmogelijk om het water daar te krijgen waar het moest komen 
omdat het vuur tussen en onder de kisten zat.  

Na het maken van een brandje achter de stapels 
fruitkisten met deze windrichting en -kracht terwijl deze 
hoeveelheid brandbare kisten op zo’n relatief korte 
afstand tot de loodsen stonden, stond de brandweer 
machteloos.  
De brandweer kan dan doen wat in haar vermogen ligt, 
maar soms is dan toch de afloop voorspelbaar. 
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Met één TS kan regulier twee stralen LD worden afgelegd. De gevraagde drie stralen LD kosten meer 
tijd.  Het beschikbare water uit de brandkraan was onvoldoende om deze drie stralen LD te voeden. 
Op basis van deze berekening lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de brandweer deze brand onder 
controle had kunnen krijgen. De brandweer voerde vanaf het begin een ongelijke strijd en kon deze 
nooit winnen, ook niet met meer of met andere middelen.  
 
Inschatting inzet blussing stapel fruitkisten 
Het inschatten van het brandvermogen en daarmee het koelend vermogen is niet eenvoudig. Er  
werden tot op heden in de lesstof geen vuistregels gegeven, omdat deze alleen met de nodige 
aannames konden worden gegeven. Brandweermensen maken dus op grond van kennis, oefeningen 
en ervaring inschattingen. Het is daarom  logisch dat brandweermensen in eerste instantie hebben 
ingezet op het blussen van de brand.  
Er is ook vrij lang gedacht dat het vuur te blussen was, gebaseerd op de ervaring met de slagkracht 
van lage druk bij normale buitenbranden. Een normale buitenbrand is dan een brand die niet zo’n 
grote dynamiek kent als deze stapels fruitkisten bij deze wind, relatief kort naast loodsen. 
Het creëren van een ‘brandgang’ als stoplijn halverwege de stapel was ook niet effectief, de brand 
ontwikkelde zich sneller dan deze ‘brandgang’ kon worden gemaakt. Het creëren van een brandgang 
in deze situatie is derhalve niet zinvol, daarnaast viel een deel van de stapels in deze ‘brandgang’ ook 
nog om. 
In feite waren de stapels dus niet te 
blussen en had de brandweer al 
snel de inzet hierop kunnen 
opgeven. Dat is echter zeer contra 
intuïtief voor brandweermensen, en 
gevoelsmatig onjuist. Zij zullen 
altijd, gevoed vanuit dat gevoel, 
blijven inzetten op de stapels, ook 
als dat verder geen effect heeft. Dat 
is hier dan ook gebeurd.  
 
Inschatting inzet afschermen schuren 
Er is op enig moment defensief buiten ingezet op het voorkomen van brandoverslag naar de loodsen.  
Gebruikelijk is ook dat er wordt  ingezet met (toren)stralen of waterschermen tussen de brand en het 
te beschermen pand. Uit onderzoek is nu bekend dat afschermen niet effectief is. Slechts 50 % van 
de straling zal tegengehouden worden. Om effectief te koelen is het  nodig dat er voldoende water 
op de loodsen kan worden aangebracht. Hierbij dienen dan de gehele wanden, alsmede de hellende 
daken van de loodsen te worden bereikt met een voldoende dikke waterlaag.   
 
Een vuistregel voor koelen is dan 10 liter per m2 per minuut (handreiking bereikbaarheid en 
bluswatervoorzieningen). Het totale oppervlak van de loods was 480m2 waarmee dus 4.800 liter per 
minuut nodig was geweest als dit water effectief de wanden en daken zou kunnen bereiken. Dat was 
echter niet het geval.  
Om 4.800 liter water per minuut ter plaatse te brengen waren minimaal twee systemen WTS 1.000 
nodig geweest. Opbouwen van een dergelijk bluswatertransportsysteem kost circa 60 minuten. Een 
tweede systeem kost nog een half uur extra. Daarbij is het de vraag of de wanden en daken van de 
loodsen in z´n geheel bereikbaar waren 
voor het koelende water.  
Het is zeer onwaarschijnlijk dat een 
andere inzet om de wanden en daken van 
de loodsen te koelen op tijd zou zijn 
geweest om de loodsen te redden. 

Het belangrijkste leerpunt ligt dus in de preventie en in het 
delen van de ervaring met collega’s over het enorme 
brandvermogen en de snelheid van branduitbreiding van 
deze brand. We weten dan dat we van meet af aan een 
enorm koelend vermogen en dus hoeveelheid bluswater ter 
plaatse moeten krijgen om nog iets te kunnen doen. Hierbij 
blijft het de vraag, afhankelijk van de omstandigheden, 
wat de afloop zal zijn. 

De brandweer kan in dergelijke gevallen met 
repressie niet alles oplossen, en kan dan dus niet 
meer hebben dan een inspanningsverplichting, maar 
geen resultaatsverplichting. 

 



Operationeel optreden brandweer v 13-11-2017     Pagina 12 van 12 

BIJLAGE 1  Afkortingenlijst 
 

ABH   : Adembeschermingshaakarmbak 

ACB   : Algemeen Commandant Brandweer 

AGS   : Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

AL   : AutoLadder 

C-2000   : Communicatienetwerk van de hulpdiensten 

COH   : Commandohaakarmbak 

COPI   : CommandoTeam Plaats Incident 

DPU   : DompelPompUnit 

GBO   : Grootschalig brandweeroptreden  

GMS   : Geïntegreerd Meldkamer Systeem 

BE   : Hoofd Bron- en EmissieBestrijding  

HD   : Hoge Druk 

HOvD(Brandweer) : Hoofd Officier van Dienst (Brandweer) 

HVHL   : Hulpverleningshaakarm lampen 

LD   : Lage Druk 

LKF   : Landelijke Kader Fleetmap Brandweer 

MKB   : Meldkamer Brandweer 

OBK   : Ondergrondse BrandKraan 

OvD(B)   : Officier van Dienst (Brandweer) 

OvD-Bz   : Officier van Dienst Bevolkingszorg  

TP   : Ter plaatse  

TS   : Tankautospuit  

UGS   : Uitgangsstelling 

WBDBO  : Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag 

WTH   : Water Tank Haakarmbak 

WTS   : Watertransportsysteem 

WVD   : Waarschuwings- en VerkenningsDienst 

VZH   : Verzorgingshaakarmbak 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFntegreerd_Meldkamer_Systeem

