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Debriefing
Voertuigbrand Turcksinstraat

Sgt Verhelpen – post Vilvoorde
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Melding

Locatie = TURCKSINSTRAAT 10 MACHELEN VBR, Type = 

Z_BV - Z_BR BRAND VOERTUIG, Subtype = 01_09_00 -

ALGEMEEN, Telefoon = 471392224, Adres = 

VELDKANTSTRAAT 145 B1850 GRIM

Melding bij vertrek: betreft een tesla

30/08/2019 19:37:07

Hevige rookontwikkeling zichtbaar vanop afstand

30/08/2019 19:46:24

vuur geblust , koeling



Situatie
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Locatie voertuig Huisnummers 5 tot 9



Acties ter plaatse

- Bij aankomst, uitslaande brand, voertuig staat op een parking, 

verschillende voertuigen langs de rechterkant van het voertuig

- 1ste aanvalsploeg met hoge druk, bescherming van de voertuigen 

naast het brandend object

- 2de aanvalsploeg met lage druk aflegging, bundels: blussing van het 

voertuig



Acties ter plaatse

• Wielblokken: In het geval dat dit op de openbare weg is ( niet 

duidelijk bij oproep ) voor het wegrollen van het voertuig. Was 

uiteindelijk niet nodig, voertuig stond op een vlakke parking, 

stond reeds geparkeerd

• Evacuatie woningen nr 5, 7 en 9: Hevige rook omhult enkele 

woningen naast de parking, ook wordt opgemerkt dat enkele 

ruiten openstaan. Politie wordt gevraagd om deze mensen 

preventief uit hun woning te halen

• Na de blussing werd een CO meting gedaan in de woningen, deze 

waren allen negatief, huizen werden terug vrijgegeven
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ERG Tesla

• FIREFIGHTING Extinguish small fires that do not involve the high voltage 

battery using typical vehicle firefighting procedures. During overhaul, do not 

make contact with any high voltage components. Always use insulated tools 

for overhaul. Stored gas inflation cylinders, gas struts, and other 

components can result in boiling liquid expanding vapor explosion (BLEVE) 

in extreme temperatures. Perform an adequate knock down before entering 

a hot zone. If the high voltage battery catches fire, is exposed to high heat, 

or is bent, twisted, cracked, or breached in any way, use large amounts of 

water to cool the battery. DO NOT extinguish with a small amount of water. 

Always establish or request an additional water supply. Battery fires can 

take up to 24 hours to extinguish. Consider allowing the battery to burn 

while protecting exposures. Use a thermal imaging camera to ensure that 

the high voltage battery is completely cooled before leaving the incident. 

The battery must be monitored for at least one hour after it is found to be 

completely cooled. Smoke or steam indicates that the battery is still heating. 

Do not release the vehicle to second responders, such as law enforcement 

and towing personnel, until there has been no heating detected for one hour. 

Always advise second responders that there is a risk of battery re-ignition. 

After Model S has been involved in submersion, fire, or a collision that has 

compromised the high voltage battery, always store the vehicle in an open 

area at least 50 ft (15 m) from any exposure. Warning: When fire is involved, 

consider the entire vehicle energized and DO NOT TOUCH any part of the 

vehicle. Always wear full PPE, including a SCBA
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Probleem
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Door te kiezen voor een dubbele aanval en 1 daarvan met lage druk, was de 

watervoorziening cruciaal. Problemen met het hydrant en het lange wachten op informatie 

van de dispatching met betrekking tot het hydrant zorgde ervoor dat de pomp zonder water 

viel. Het voertuig was evenwel geblust en volledig onder controle wanneer dit gebeurde.

Tankwagens van Zaventem en Vilvoorde ( bij gevraagd door officier ) waren in aantocht, maar 

waren niet snel genoeg opgesteld om dit te voorkomen.

De P01 werd uit de nood geholpen door Tankwagen Zaventem die een normale 

hydrantsleutel ( zie volgende pagina )ter beschikking hadden.



Probleem
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Combi sleutel was te breed om aan te kunnen sluiten, past niet op de 

kraan. Ruimte tussen kraan en de wand van de put was te klein.
( Hydrant hoek F. van Molderstraat, Turcksinstraat )



Nazorg
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Voertuig werd enige tijd verder gekoeld om heropflakkering tegen te 

gaan.

Het was duidelijk bij aankomst dat de batterijen in brand stonden, 

verschillende kleinere explosies gaven duidelijk aan dat er enkele 

cellen aan het branden waren.

Na koeling werd er met de warmtebeeldcamera een maximum 

temperatuur van rond de 40 graden gemeten.

Buffercontainer en kraan van Post Zaventem werden ter plaatse 

gevraagd voor onderdompeling van de wagen.



Sfeerbeelden

10



Takeling
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Eenmaal containerwagen met kraan 

ter plaatse, werd er overgegaan tot 

takeling van het voertuig

Aandachtspunten:

- Waar dienen de spanbanden 

geplaatst te worden?

- Batterijen van het voertuig 

lopen van aan de 

achterwielen helemaal tot 

aan de voerwielen. Enige 

voorzichtigheid bij het 

plaatsen is gewenst

- Gewicht model s: 2108kg



Takeling

12Wat zien we?

- Lengte van de spanbanden: Deze dienen 

korter bij het voertuig geplaatst te worden. Het 

probleem bij de takeling was dat de 

spanbanden veel te lang waren, waardoor de 

kraan zich heel hoog moest strekken om de 

auto in de container te krijgen

- Er werd gekozen om de container op het 

voertuig te laten wat het alleen maar moeilijker 

maakte om de auto ook effectief in de 

container te krijgen.

- De kraanwagen kan beter dichter bij het te 

takelen voertuig opgesteld worden. Hoe verder 

het te takelen object zich bevindt, hoe meer 

moeite de kraan zal hebben om te takelen 

(werklimieten kraan).



Takeling
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Rekening houdend met het gewicht van het voertuig ( 2100 kg intact ) en met de 

afstand van de kraan tot aan het voertuig ( +- 5 meter ) kan men veronderstellen 

dat dit niet het meest adequate middel ter plaatse is of een verkeerd gebruik van 

het voertuig betreft.



Nazorg
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- Voertuig werd ter plaatse gevuld met 

juist genoeg water om het 

batterijpakket verder te koelen, dit om 

teveel klutsen, verlies van water en 

overlading te voorkomen.

- In de brandweerpost Zaventem werd 

de container verder gevuld

- Het voertuig werd 3 dagen later 

getakeld door takeldienst van de 

eigenaar in de kazerne.

???

- Wat met koelwater?

- Wat met batterijzuur, dichtingen 

van de waterarmaturen,…

- Lang genoeg ?


