NAZORG BIJ EEN
SCHOORSTEENBRAND
U heeft zojuist een schoorsteenbrand gehad

Onderhoud van het schoorsteenkanaal
Zonder een schoon schoorsteenkanaal kunt u niet
veilig stoken. Een vervuild of verstopt kanaal kan een
schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.
Jaarlijks zijn in ons land meer dan 2.000 schoorsteenbranden,
die aanzienlijke schade aan woningen toebrengen. Wanneer
u de kachel of openhaard als sfeerverwarming gebruikt, is
één keer per jaar laten vegen voldoende. Bij intensief gebruik,
bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om
het schoorsteenkanaal minimaal twee keer per jaar te laten
vegen.

Wat kan de brandweer nog voor mij doen?
geen taak meer heeft. Brandweer Twente hecht veel
waarde aan de nazorg van een brand. Brandweer Twente is
voortdurend bezig met het verbeteren van de dienstverlening,
nazorg is hier een onderdeel van. Misschien zit u nog met
een aantal onbeantwoorde vragen. Informatie over
brandpreventie en schoorsteenbrand staat op de website:
brandweertwente.nl.

Hoe kunt u ons bereiken?
Mocht u aanvullend nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met Brandweer Twente. Contactgegevens vindt
u op brandweertwente.nl. Het is ook mogelijk om tijdens
kantooruren een afspraak te maken.

Postbus 1400, 7500 BK Enschede
brandweertwente.nl
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Het vertrek van de brandweer betekent niet dat de brandweer

Nazorg bij een
schoorsteenbrand
U heeft zojuist een schoorsteenbrand gehad
De brandweer kan zich voorstellen dat u bent geschrokken

Stookverbod door gemeente

en dat u nog vragen heeft. Vragen als: Hoe kon dit nou

Naast het dringende advies van de brandweer om niet te stoken,

Dit doet hij door middel van een camera-inspectie of een

gebeuren? Wat moet ik nu doen? Mag ik nog stoken?

kan uw gemeente naar aanleiding van de schoorsteenbrand

rookproef.

Wie kan mij verder helpen? In deze informatiefolder

u schriftelijk een stookverbod opleggen. Uw gemeente wordt

legt Brandweer Twente meer uit over de nazorg bij een

altijd geïnformeerd door de brandweer over de schoorsteenbrand.

Brandweer Twente adviseert u een bedrijf in te schakelen

schoorsteenbrand.

Indien uw gemeente een stookverbod heeft opgelegd,

dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers

Na een schoorsteenbrand niet meer stoken

kan deze worden opgeheven nadat aangetoond is dat het

Patroons Bond (www.aspb.nl). U weet dan zeker dat het een

schoorsteenkanaal ‘weer’ voldoet aan de gestelde eisen.

gediplomeerde schoorsteenveger betreft. De brandweer

U heeft een schoorsteenbrand gehad en de brandweer
heeft u geadviseerd niet meer te stoken. Waarom niet?

Wanneer mag ik weer stoken?

Brandweer Twente doet dit om twee redenen:

Wat moet u doen om weer gebruik te kunnen maken van uw
schoorsteen? Wat wordt van u verwacht? Brandweer Twente

1. Het schoorsteenkanaal kan beschadigd zijn

adviseert u om de volgende stappen te nemen:

Volgens de regelgeving (Bouwbesluit 2012) moet een

• De verzekeringsmaatschappij in kennis stellen (indien van
toepassing woningbouwcorporatie);

voorziening voor de afvoer van rookgas (een schoorsteen-

Deze expert controleert het schoorsteenkanaal van binnen.

adviseert om in beide gevallen (dus bij zichtbare en niet
zichtbare schade) in overleg te gaan met uw verzekeringsmaatschappij.

Waarom moet mijn schoorsteen
geveegd worden?
Kachels en openhaarden die gestookt worden met hout,

kanaal) brandveilig zijn. Na een schoorsteenbrand kan het

• Een inspectie van het schoorsteenkanaal laten uitvoeren;

kolen of olie, zorgen voor onverbrande deeltjes die in het

schoorsteenkanaal gescheurd of lek zijn geraakt, maar er

• Indien noodzakelijk reparaties uit laten voeren;

schoorsteenkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich

kan ook ernstige constructieve schade zijn ontstaan.

• De schoorsteen laten vegen.

aan de wand en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag
die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van

Als het schoorsteenkanaal dan toch weer in gebruik wordt
genomen, ontstaat er een onveilige situatie. De rook dringt

Pas als u deze stappen heeft gezet, kunt u weer veilig gaan

500 graden Celsius (deze temperatuur wordt snel bereikt)

zich dan door de scheuren in het schoorsteenkanaal en komt

stoken. Hieronder staat meer informatie over het uitvoeren van

kan deze laag ontbranden en is er sprake van een

op diverse plaatsen binnen het huis vrij met een mogelijke

de inspectie en het laten vegen van de schoorsteen.

schoorsteenbrand. Naast deze aanslag kan de schoorsteen

Uitvoeren inspectie

Verbrandingsgassen slaan terug de (woon)kamer in

2. De schoorsteen moet gereinigd worden

Als er zichtbare schade is, hoeft meestal geen inspectie

waardoor er gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging.

Tevens dient na een schoorsteenbrand en eventueel

plaats te vinden en kan meteen worden begonnen met

Bij een veegbeurt controleert de schoorsteenveger het

herstel van het schoorsteenkanaal, de schoorsteen

herstelwerkzaamheden. Echter, soms is de schade niet

schoorsteenkanaal bovendien op loszittende delen en

gereinigd te worden.

zichtbaar. De schoorsteen kan van binnen gescheurd of lek

scheuren.

koolmonoxidevergiftiging als gevolg.

ook verstopt raken. Er is dan weinig of geen ‘trek’ meer.

zijn. Een expert kan de exacte schade bepalen en repareren.
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