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1. Op 3 april 1968 brak in een plastic verwerkende industrie te Weesp
brand uit.
Daar ik uit ambtelijke berichten de indruk had verkregen dat uit de
wijze waarop de brandbestrijding hc-eJCt plaatsgehad, lering getrokken
zou kunnen morden met betrekking tot de organisatie van de brandweren
in het algemeen, verzocht ik de Commissaris van de Koningin in
Noord-Holland de burgemeester van Weesp in overweging te geven door
de districtsinspecteur voor het brandweerwezen een onderzoek te laten
iris te 11 en,
2. De burgemeester heeft dit onderzoek doen verrichten; hetgeen resulteerde in het rapport dat U hierbij gelieve aan te treffen, tezamen
met het commentaar van Uw ambtgenoot in Noord-Holland.
3. Het komt mij voor dat hét rapport voor zichzelf spreekt en dat het
verloop van deze brand eens te meer de noodzaak heeft aangetoond om
over te gaan tot organisatie van de brandweren in groter verband met
duidelijke commandovoering, zoals onlangs opnieuw door de Brandweerraad aan mij is geadviseerd in de U in afschrift toegezonden brief
van de raad van 11 november j.l»
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het
onderwerp, de dagtekening en het nummer van dit schrijven 'ce vermelden.
70^068*

7 oktober 1968.

>-K. 45962.
Rapport omtrent de "brand te V/eesp
op 3 april 1968.

Hierbij deel ik U mede, dat de "burgemeester van
de -gemeente Weesp mij- een exemplaar heeft doen toekonen van
het rapport, dat door de Districtsinspecteur voor het Brandweer'.vezen te Haarlem is uitgebracht omtrent de grote brand
in zijn gemeente op 3 april van dit jaar.
Dit rapport, dat reeds in U\v bezit is, geeft
rnij geon aanleiding tot het raaken van opmerkingen.»
Het de conclusiej dat ook op het gebied van de
"brandy/eer een schaalvergroting is opgetreden en dat nauv;ei.-e
sa-'ïienv/erking noodzakelijk is} kan ik mij geheel verenigen»
In dit verband ik ik U mededelen, dat reeds aan de opaet van
een regionale organisatie voor de G-ooi- en Vechtstreek vvordt
gewerkt»

De Commissaris der Koningin
in de provincie Woord-Ho11and,

Aan de Heer Minister van
Binnenlandse Zaken
te 's-G-RAVEr:HAG3.

PK 1.1

Verslag raa Se braadea welke hebben gewoetl in de
eiaeeate weeap dd. woensdag 3 april 1968 la een
abrieküoos^lex gelegen tassen ia Rietnrotadt «Jan
Gorteratoög, Achtergracht ea a© 3a>a van Oeatsteeg,
eea g^reforaeevda kerk, aan hooi berg «ia direrae
kleinere objecten.

f

Ia het fabriekscomplex waren gevestigd o. a. i
- de Ü.T. B* 3.0. t «en plastic wnNPVtoftofl* industrie §

» eea opslagplaats van karton (Philips) f

~ kantoor @ee«lnfe t
- Technische Werkplaats, ge«eeate feeap ?
feeep |
«* Garag«, geiaeent* W«eap
- enkele
- kleinere garage® *

1.

^igAA^,4AwT.;Ts|^m&wB m^.
Ben «mploy« ven de ü«¥. B. B. C. doofde la de polye«t©rsptiit9rij ai ja aigsret door »3eae op Se vloor alt te trappen. Bit
deed hij b®i?uat op «ea droge (lees s opgeöroogd©) plek van
de vloar iraïi 4e spaiteri j. Miema ging iiij polyeatca? apïiiteï

la «alge o^etibllictEeit keek êe spuiter ®m en sag op de plaats

waar hij zijn sigaret ha3 g«»3oofd vwury«rsehi Jaselea. Hij
trachtte mat doeken en éaarna wit eea han^brendbluatc^stsl
de vXsjtwm te doren. Pma toen dit niet lukt», seldae <le hm@T
Jan0eas bedrijf aleid»r v&n de K.?* 1«B,C. , de brand m&
brandmeestsir Sakker, chef vaa Se toühnische war plaats van
3e gemeente We esp met de mededeling t "Wil hebben eea feraai®1
?aa de W* T* l.B.O. wae de Technische Werkplaats van de
geaeeate Weesp binneadoor te be re i teen. Aaa de 8@heidlags<->

iisaeB de oaderseheldeae bedrij Te a ^aren geea brandeisen gesteld!. De K, 7* I.3.C« was aiat ia het bes! t

Dokker heeft aich ria de brütjdaildiag van
i® situsti® op de hoogte gesteld. Hij ooisatsteerd© dat d@
braeid ei? ?eed® "alt" wma* Be Tlmswm bereikten ree^s de asri
de oTsrmijde v»n de Jsa Gorterstee^ gels gen kleuterschool*
Ife brandrateeter begaf aich hiwriïta per flets naar de op
t 300 sieter af etend golagea br^idweerteaseime
ea heeft ii& i«
km^@?ae de politie telefonisch versooht wgro©t alarm1* te
tmkea.

2.
».M IltaJBT

Opmerking
15«30 uur
15»30 "
15«34 ?'

s onderstaand® tijden gijn nist
seldlng r®a de braad.
groot alarm .
1 -hogedrukspuit en 4
ter plaats® »
% ehaaffe&r van d© hogoinifeepuit ©telde Ö@
bedrijf en ging t@rag naar de teEerae ©m
gedifttkïïpLïit t@ hrdsri not 3 man.
hogödnsk Mitospir.it ia m© t; g.
3 per»l®eatt©@st@ll@at voor i© binaenejutvaX

raten ml spo@dig
niet m©@r tsogelijk, althaita niet
;

bij 'd© ÏT.Y. s. ?«c a

s
D0 hogsdrtïkspuit stond in ssrato instant!® ©pg®«
oteld la do Jon Gortoroteog. :Dese aoeat l at ar «t

slepende slangen ijl inga uit 3® a teeg worden, tam g-ge trokken,
15.37 ai» 1« iageéïnk awtospait (10 man ?} wet ©oaaaaéatit
ter plaataa* Xageaat voor de blussing van da bransl.
15» 45 * 2e lagedruk antospuit tap plaatse. Inge sa t ©m
o varslag naar de school te roorkosea.
Est sant «l brandweerlieden groaida Xangaaeia
tot & 30 swm,
*
•
- •
B« braad b*eidd» sl*h bl,3aotta»r «R*l alt

02ploai«» va» vftt«a ïaa t tomitoxi» vlo«i*
door het ontbreSoeja v®n eea goed© braadwe

±15» 55

m

16,00

"

15.05

;i

16, 10

w

B© cosamandaat, di« sondar1 ordonnaas werkte,
i>p i 200 fisatar Tam h@t brandobject 2 groepen vat*
de Mobiel® Oolonaea oefenen. Hij heaf t de c^iooan-.
daot vaüQ dea« groepaQ oa assistentie gevraagd,
'Dase groöpen warden ingevet om êoo?@&ag naav het
kaatoor van Cööeink op alle vordiopoingan t» voorkomen. Dit mislukte osidat S@ 1e apuit van do Mobiele üolotiaes n*ig@rde«
S®n tr«fi«ofe« M5®oai«»ïïelÖ IK, «at t®
spuit Ton, ei« brandwöor V!?Q «Je gamöenta «'eosp in
de garage van de geneento v-eeap utond.
waa in het versooata pand ondergebracht.
Barg®ra®«st0ï' vma W®@iip vraagt eo^wniaat wat hl 3
kwa dom. 3>«a» vtraoefet foorg@wie0t«x» halpfi»r
te vragen aan Halden, Notïerhorst den Berg nu
ïïnlp¥®rl®nlag gövrsmgd nan laid@i
<3®w®rM:t net 1 lagsdrttk autospuit
nulpyarieiiittg gevraagd aan Noderhorst dea
Gewerkt mot 1 lags*3r«k autospuit a0t 6 straleti.
Kölpv@rl®niiig gevraagd aan Buseaa»
Swaaam arriT«@rt om 16.30 aur a®t 2 lugetetk
spul t ets en 1 motorepuit klelnveraogön «EI 1 c

dowa^n met ®abil@fi3Ofi @ra tw@a portofoons. B®

16«44

0

commandant van de brandweer We$0p heeft geen gebrul k gemaakt van d® mobilofoon @n d® portofoons.
Saaaiïm heeft g@w®*ict a®t 6 «tnatn bij fabriek,
3 ®tralea bl^ d® kerk ea de motorspait bi^ dn
hooiberg*
Hiilpwrleniiig getrramgd aan Rilvenma.
Bilvwanmot is na h@t -rorssoek oa hulpvorlönisg wsv
traagd «itgerakt omdat h@t ver soa k ons hulp^rlonii
ma ie g@a@ent@ W@®sp prmktiaoh ^liJklaideaa w»
aas het v©rao©k oa hiilpiraï'ieaing t i 4 dl sn a ©©a ©p
25 asmrt 1966 t® la@ap gsfeoad®^ «©fssiag fel J de
fabriek van d® S?»?»» Houten»
i© aitgamtet nat s
aatospuit?

•**

3

*»

15.30 - 16.45 a®* $® iseldiag van de kerk b rand bij ê& commandant
van de brandweer van fe@®|> ligt ia deae periode.
38* kerkbrend wan ontstaan doordat brandende stak»
ten plaetio ziek ©p stroken bitumiaeuoe dakbedekking van de kerk hechtte, Be kerk w«« voor het

grootste gedeelte net leien gedekt afgewisseld
«et glas en stroken bitumineus» dakbedekking.
Ie brandweer v*a Bus aum heeft* toon * 1 a* van het
kerkdak braadde, getracht dece braad ast 1 straal
lagedruk te blaason. Ut gelukte niet omdat de

wind, winölnracht 7, bet water verstoof en wegvoerde voordat het bij liet vuur mui. Se brandweer
van Bttjssum kon elechte t straal invetten oadat

16.50 uur
16.52 *

* 17.00 aar
"*

17.2J

*

i 17*2$
*"

*

siich geett r^aerve-röï-aüeasttikketi op de autoapuit
bevoftdea \! /. Be toevo^rslaKgleiding vaa de autospuit tan 'BiteeiMi iMcr de kerk waa + 2CX5 aeter laag.
Se Mobiele Colonne (2e groep) legde e®a 2e toevoeralangleiding uit doch toen dese klaar was en er
eleeht* even water wee gegeven» is de motor van
dese «puit
Hulpverlening veraoent aan Kortenhoef-'n-Uraveland.
Bén autospttit-lagedruk i a ga 3 ©t op hooiberg.
Hulpverlening gevraagd aan de brandweer van
Amsterdam door 4e directeur van Gemeentewerken t®
Wetsrp buiten de commandant van de brandweer om.
terterda® rukte uit wtt 2 autoepuiten en S autoIadd0r®. Dt leiding van de bluswerkzaamheden bij
de kerk wa» in handen van commandeur ICroese van
de Amüterdasae brandweer. Sater bij ooststandeur
Scherf,
Bij isbrlekaootsplex was volgens mededeling van de
commandant van de brandweer van de ------- -- —
de *brand
De commandant van d@ brandweer van de
Dieman zag 4 eenheden van Araaterusm over de
weg in de riobtlng vsn Weeep rijden. Hij heeft
sich in '«eeap op de hoogte gesteld en hoorde dat
er @®n eigeneen vöraoek om hulpverlening aan de
omliggende gesteenten van de coünandant van 4e braad»
van. Wöeap was
Hnlpv®rl@aing van 3© brandweer *an Bi@a®n v®riso©ht
door de commandant van de brandweer van Blemen via
de bargemeestey van Biemen*
Bewerkt met één antoepuit^lagedrak aiot 3 stralen*
Toorkomta van overslag naar woningen aan de
l«tkosi®t 10 eenheden vaa «l® Mobiel© Coloaïits. O|>
verdoek van 4@ burgemeester van ffeesp aan kolonel

fan der Graaff is door de Hobiele Cologne® liulp

verleend» De cojs^aïïdaüt van <ie brandweer van We@0p
was hiervan niet op è© hoogte,
TSIÏ d® ter plsatse gepleegd© activiteiten van de
3fobiA.e Coloüïi©« is tot «a toe nog g©eti rapport ontvangen. 35odra dit rapport binnen is» aal een ©j?©ia«»
plsar hiervan worden

- 4 -

ia &raadt>e«t*14diBg «ijs* wer «<**»* Is
ashteslisald» ia totsol
11
2

1 babyspuit «
3 aatc*l»d>1«r» *

KtfcltiU Ö«i®üi«» f t «stoapii t «n 2 «»t<i**Ftiitea |
< ' f i*t*# **f t 1 «atoopait «a J asotoreguit®» .
hebbea aog de bedrij «feraadnerea va* *•!*** ea Philips
deelfeaenea
li* fam 4* t^^-M"
•**§»••**•
Philips ia tój *« iwwrk l* 200 «e%»ar wra»*} «o®* *m
«n h««ft êawrM.i «&**&# b««aör«ak«a opgtóopeö*
Affiat^rdaai, d* Mabiöl* Colona®0 tö 1 «pilt v«B
«lis o» t 20.30 aar ir*g®rufct.
D® uabl«©«iaf Is versorgS ioor ê® «a»®®Bt»a We«®pt "Ut«is»sif
Hüis^a» 'Bascua» LooÊidrecht eu üei^rhorist S@n Berg»
D® wlg»iii« mr®*n 4 «^^tl 1t^8 t* I 03.00 aar was w^ nog
t
wesig»
«ij, flat *Ll«n flle
o» a»t ©nthöaslmssi® hebt»©» fw^rkt «n «ich
tot h© t uiterst® l»®bb®s iagt^pMiaen ©a i® temden »®
mogelijk t@ bluosan»
B@ ¥»m« 41© «ieh op^riagt» i® i '•On w@lk@ «i|w lm
workoasn dat in a® toekoisst In owrwnkoiaiïtig®
's grot© sch@é® worSt a@a®@ri©h,t ? w
D® omvtaadichftftm war®» ongaastlg* Ia i© @«rat@ plaats ton
ia het $«*& s0@r »•! @a heftig altbrtia®» @a in da
plumt® mm er i® ta-aehtlgt wlra^, öle d® ¥®ré@rt «ltft3P©ors®afete, Slet alltea moaöea bij miade* omgaastlge om^taïtaiglisder, 3® gevolgen aa£Of alle ^aarsehljnlijkiieU
niet ?>o srnatig sija ge \vees t, doch boireadlea heeft ata de
esiïïitaaïligheden niet of slechte ton dele la de hand,
ferteterieg m t betrekking tot 3e brsndlprefeatie» «ovel
latera al® exteya (het Texylaateefi Tan bedrljwa to»@@a 4«
©nfl® beboawiag a®ar ia-3as*riet@rr©iïi@B)» is eea ataf^legeah@ié die slecht© lfmg«®iait Toortgaag ¥ia^t, hetg@ea ai® t wegneemt dat ©ote t@a mmassien ven dit oadtrdeel over het @lg@a«©a
kraohtl^er dieat te wordea la^ipr^pea dsa tot oj> heden het
g@iral Is g@w@@at. Hierbij aag ai®t all@ea aiet ait het ©og
-«rlerea öat eea beter® brsa%r@v®atie slecht© eea
frequentie ^sn zeer ^eot® brraidea tea ^volg® mal
oh bov®aöi@a moet in sanme^lciag w©r€ea ^no^a dat
de seer aaelle ladaatrlaVl* oatwlkkeling 3e ten® ©p

wordt vergroot»

Het boireastawade l^jlieeert dat op teert® tewd-^a ferachti*
op luit gebied w» «Je xeprsssJL® gsboflea

* de fraqttentl* una het w&ttal «eot* tor»a<ï@R a<t®irt
hand ov»r Hani toa en Se branaachfulsoijfers wrtönea onxostbarendte «ti3cft*c*
. „^ t* **ggtn imt bij 3*

worden g®l®g6« Set is mak «aamit 3® nodige l a ring t« tr*to»
.
„
Hot «A duidelijk sija 4mt l» t» o» %*«ia®» van *«a
lijk* oavan^ ast succea t« fettnn»n beatrijen, aoodsak
l» t* kanmm besohikfeen «ver «m organisati» die onder
«at beewaarlijk
«« keani» «d ervaring feoechikt oa een
fsttecass te kann«a bejatrijden»
Daar het ai«t reöel ia t» veronderstellen dat eer»
tesnnis 4»n «r^aring op plaatselijk niveau i* 1»
oi»t »ff ieilat is op Smt nivesa oen
ia t» »t®ll«a op 4® g»riafe fr«§a®sti® van dergelijke
«at
per
00 dit ««tic* intercnw«at«lljk worit
• Ir mr«t t®««» v«X® Jurta o w jrög
sprok«ïir Soch vas realisatie is nog gaen. sprake» I>e
vigo ferani si j dorhalv» ««n extra ratiraulam? om h^t tut

van apft^Löaale s«i«aw«rlciiig ia ®ö<ji* «a IMhtstfttlc
Hatól©iat 23 Jmli 1968
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