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Op 5 januari 2015 en daarna is door rapporteur een expertise ingesteld naar  

aanleiding van vorenstaande gebeurtenis. Hierbij is het navolgende vastgesteld: 

 

1.  Algemeen 

Uit het gegeven resumé van hetgeen reeds bekend was geworden, bleek het volgende: 

 

Op het onderhavige risicoadres zijn het kerkgebouw van de Protestantse gemeente van 

Hoek alsmede bijgebouwen gesitueerd welke in gebruik zijn als kerkelijk centrum en 

deels voor het jongerenpastoraat. Het kerkgebouw is een Rijksmonument en betreft een 

zogenaamde ‘zaalkerk’ voorzien van een fronttoren, daterend uit respectievelijk het jaar 

1905 en 1900. Op nieuwsjaardag, donderdag 1 januari 2015, is omstreeks 12.30 uur 

rookontwikkeling ontdekt in de kapconstructie van onderhavig kerkgebouw gevolgd 

door brand. Ondanks een grootschalige inzet kon de brandweer niet voorkomen dat de 

zaalkerk tezamen met het interieur in slechts enkele uren geheel verloren ging en de 

torenspits instortte. De aanpalende bijgebouwen konden worden behouden. Op 

oudjaaravond 2014 vond de laatste kerkdienst voor de brand plaats. Bij het na deze 

dienst omstreeks 20.45 uur als laatste verlaten van het kerkgebouw werd door koster de 

heer Feleus het kerkgebouw slotvast afgesloten en door hem geen bijzonderheden 

opgemerkt in relatie tot het ontstaan van onderhavige brand.  

 

Naar aanleiding van het vorenstaande verzocht opdrachtgever  

BIESBOER Expertise B.V. een technische expertise in te stellen naar de oorzaak van 

het ontstaan van onderhavige brand. Deze technische expertise werd op 5 januari 2015 

ingesteld en vond tegelijkertijd plaats met het technisch sporenonderzoek ingesteld door 

een drietal (technisch) rechercheurs van de afdeling Forensische Opsporing van de 

Nationale Politie Eenheid Zeeland –West-Brabant. Bij dit politieonderzoek was tevens 

een speurhondengeleider van de politie aanwezig met een zogenaamde ‘brandhond, een 

speurhond getraind in het opsporen van ontbrandbare vloeistoffen (brand versnellende 

middelen). Ter voorbereiding op deze expertise werd op internet beeldmateriaal (foto’s 

en films) bestudeerd. Op verzoek van opdrachtgever werd op 13 januari 2015 een 

vervolgonderzoek ingesteld en wel, tegelijkertijd met twee van de drie voormelde 

rechercheurs.  
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2. Deskundigheid rapporteur 

Rapporteur L.F.M. Abelen verricht sinds 2009, als door BIESBOER Expertise B.V. intern 

opgeleid technisch onderzoeker, onafhankelijke technische expertises naar de oorzaak en/of 

toedracht van schadevoorvallen met als specialisatie brandonderzoek en onderzoek naar 

inbraak en/of diefstal. De theoretische opleiding tot brandonderzoeker heeft hij gevolgd aan het 

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en heeft daarnaast met succes de opleidingen ‘Fire and Arson 

Investigation Pratical Course’ en ‘Wildfire Origin & Cause Determination’ doorlopen. 

Rapporteur is lid van de International Association of Arson Investigators(IAAI) en schoolt zich 

periodiek bij door het volgen van vakgerichte congressen, seminars en cursussen waaronder 

cursussen over brandonderzoek, elektrotechniek en inbraaktechnieken. Daarnaast is rapporteur 

ruim 12,5 jaar werkzaam bij de brandweer in de repressieve dienst, waarvan 6 jaar als 

bevelvoerder en/of teamleider in de rang van Brandmeester. 

 

3. Informatie College Bescherming Persoonsgegevens 

Waar nodig werd voor de aanvang van het gesprek met de in dit rapport genoemde 

personen, conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens, aan 

hen medegedeeld, de personalia van rapporteur, het doel van het onderzoek en waarvoor 

de verstrekte gegevens gebruikt kunnen worden.  

 

4. Technische expertise 

Bij de ingestelde technische expertise is het navolgende waargenomen en bevonden: 

 

4.1 Situering en objectomschrijving 

Het op het onderhavige risicoadres gesitueerde kerkgebouw betreft een zogenaamde 

bakstenen zaalkerk, een éénbeukig c.q. éénschepig rechthoekig uit steen opgetrokken 

kerkgebouw (foto 1). Dit kerkgebouw is voorzien van een fronttoren met een achtvlaks 

spits bestaande uit een houtconstructie gedekt met leien. Het kerkgebouw is voorzien 

van een afgeschuinde houten zadeldakconstructie met een houten dakbeschot gedekt 

met pannen. De schuine dakvlakken waren voorzien van twee rijen in kunststof 

uitgevoerde ventilatieopeningen, één rij kort onder de nok van het dak en de andere 

halverwege de schuine dakvlakken. Deze ventilatieopeningen waren op regelmatige 

afstand van elkaar aangebracht, voor de ventilatie van de ruimte tussen de onderzijde 

van de dakpannen en het houten dakbeschot.  
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Deze openingen zouden beweerdelijk zijn voorzien van een rooster en aan de 

bovenzijde van een beschermkap. De kapconstructie is voorzien van een uitwendige 

bliksembeveiligingsinstallatie. Inpandig is de kerkzaal voorzien van houten 

boogspanten en zogenaamde trekstangen met daarboven een houten plafondconstructie. 

Dit plafond heeft een beloopbaar vlak alsmede twee schuine vlakken welke evenwijdig 

aan de schuine dakvlakken zijn gesitueerd. De ruimte boven dit plafond, een soort 

vliering, is alleen te bereiken vanuit de toren via een soort mangat. Na het aan de 

voorzijde via de fronttoren betreden van het kerkgebouw wordt op begane grond niveau 

een portaal (narthex) bereikt. In dit portaal is een meterkast gesitueerd met daarin een 

elektrische verdeelinrichting. Vanuit het portaal kan de kerkzaal worden bereikt welke 

is ingericht met een overwegend houten interieur (foto’s 2 en 3). De kerkzaal is 

voorzien van een houten vloer met daaronder een kruipruimte. In deze kerkzaal is tegen 

de frontgevel een kerkorgel gesitueerd, tegen de achtergevel een preekstoel daterend uit 

de 18
de

 eeuw (foto 4). Via toegangsdeuren, gesitueerd links en rechts naast deze 

preekstoel alsmede rechtsachter in de zijgevel, kan een gang worden betreden van 

waaruit de ruimten van de bijgebouwen kunnen worden bereikt. In deze gang is een 

tweede meterkast gesitueerd met daarin een elektrische verdeelinrichting. Linksachter in 

de kerkzaal bevindt zich in de zijgevel een nooddeur welke toegang geeft tot een kleine 

uitbouw voorzien van een buitendeur. De foto’s 1 t/m 4 zijn afkomstig van de website 

www.pknhoek.nl. 

 

4.2 Omschrijving brand- en schadeverloop 

Onderhavige brand heeft gewoed in het kerkgebouw. De bijgebouwen bleven gespaard 

en toonden een verklaarbare gevolgschade (foto’s 5 t/m 8). Van het kerkgebouw 

resteerden slechts de buitengevels alsmede de toren uitgezonderd de spits. Deze spits 

was tijdens de brand ingestort en in de kerkzaal gevallen. De langgevels van deze 

kerkzaal stonden deels op instorten, mede doordat de boogspanten als gevolg van de 

brand verloren waren gegaan en de trekstangen vervormd en/of losgeraakt. De houten 

dak- en plafondconstructie waren geheel weggebrand. Het interieur van de kerkzaal 

brandde tot op vloerniveau weg (foto’s 9 en 10).  
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Deze houten vloer was bedolven onder een laag brandresten bestaande uit  

verkoolde restanten hout en puin en was op meerdere plaatsen doorgebrand,  

zowel linksvoor als in de hoek linksachter. De destructie aan de vloer linksvoor was 

vrijwel zeker veroorzaakt door de ingestorte spits. 

Op basis van het aangetroffen algemene brandbeeld kon de kerkzaal als ontstaansgebied 

van onderhavige brand worden aangemerkt echter binnen deze kerkzaal geen specifiek 

ontstaansgebied worden vastgesteld. Op basis van het op internet bestudeerde 

beeldmateriaal kon worden vastgesteld dat de brand in het achterste deel van het 

kerkgebouw moet zijn ontstaan, gezien vanaf de fronttoren (voorzijde) als meest 

waarschijnlijk in de hoek linksachter en vrijwel zeker op een hoog niveau 

(vliering/dakconstructie). Derhalve werd voormelde hoek als meest waarschijnlijk 

(specifiek) ontstaansgebied van de brand aangemerkt (foto 11, bron internet). 

 

4.3.1 Expertise ontstaansgebied brand 

Zoals reeds eerder vermeld waren de dak- en plafondconstructie geheel verloren gegaan. 

Derhalve diende de technische expertise te worden beperkt tot begane grondniveau. 

Alvorens de kerkzaal te betreden en aldaar de hoek linksachter nader te onderzoeken, 

werd door de hondengeleider het kerkgebouw met zijn brandhond onderzocht. Door 

deze brandhond werd geen indicatie gegeven voor de aanwezigheid van brand 

versnellende middelen. Aansluitend werden de brandresten in voormeld ontstaansgebied 

systematisch geruimd en nader onderzocht (foto’s 12 t/m 19). Onder meer werden 

restanten aangetroffen van elektronisch (geluids)apparatuur alsmede diverse soorten 

kabels en een tafelcontactdoos (verlengblok) (foto’s 20 t/m 22). Vanwege de 

verregaande destructie als gevolg van de brand was aan deze elektrische c.q. 

elektronische componenten een expertise naar eventuele sporen waarmee het ontstaan 

van de brand kon worden verklaard, zoals elektrische sluiting, niet meer mogelijk. 

Echter, gelet op het na het ruimen van de brandresten aangetroffen brandbeeld, kan 

worden gesteld dat het niet waarschijnlijk is te achten dat de brand binnen het 

ontstaansgebied op begane grond niveau is ontstaan.  

 

 

 



7 

BIESBOER Expertise B.V. rapport 15-003 don 

Voorts dient te worden opgemerkt dat op het bekeken beeldmateriaal van het 

beginstadium van de brand, achter de ramen van de kerkzaal in de linker zijgevel,  

geen gloed en/of vuurverschijnselen zichtbaar zijn. Het brand- /schadebeeld binnen het 

ontstaansgebied in de kerkzaal moet dan ook als een gevolgschade worden aangemerkt.  

 

Binnen het ontstaansgebied bleek de vloer te zijn bedekt met vloerbedekking. In deze 

vloerbedekking werden restanten aangetroffen van dakpannen. Daar deze restanten 

onder de brandresten werden aangetroffen, kan worden gesteld dat op deze plaats het 

plafond in een vroeg stadium moet zijn weggebrand.  

Het vorenstaande is een indicatie dat de brand in de ruimte boven het plafond is 

ontstaan, in deze ruimte dan wel in de dakconstructie. Het is voorstelbaar dat in de 

ruimte boven het plafond zich delen van de vaste elektrische installatie, een 

lichtinstallatie en vermoedelijk aansluitpunten-/draden van de (hang)verlichting van de 

kerkzaal bevonden. Voorts zou aldaar een elektrische voedingskabel over het plafond 

zijn geleid welke de voedingskabel betrof tussen de twee elektrische 

verdeelinrichtingen. Vanwege de eerder genoemde destructie, kon het vorenstaande in 

technisch zin niet meer worden gereconstrueerd en/of vastgesteld.  

 

In de media werd gespeculeerd over de mogelijkheid dat onderhavige brand was 

ontstaan door vuurwerk. Onder meer zou met vuurpijlen richting het kerkgebouw zijn 

geschoten. Rondom het kerkgebouw werden op meerdere plaatsen restanten van 

vuurwerk aangetroffen, voornamelijk op het buitenterrein aan de voorzijde alsmede op 

de rechts naast gelegen parkeerplaats en de openbare weg. Op het grasveld direct aan de 

achterzijde van de bijgebouwen werden geen vuurwerkrestanten aangetroffen, evenmin 

aan de linkerzijde van het kerkgebouw. Voorts werden de daken en dakgoten van de 

bijgebouwen visueel geïnspecteerd. Aldaar werden geen vuurwerkrestanten 

aangetroffen. De dakgoten van het kerkgebouw konden met het aanwezige 

klimmateriaal en mede gezien het instortingsgevaar van de langgevels, niet worden 

geïnspecteerd. Vanaf de begane grond was waarneembaar dat deze dakgoten 

ogenschijnlijk intact waren hetgeen bij een brand eventueel ontstaan in één van de 

dakgoten vrijwel zeker niet het geval zou zijn geweest. 
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4.3.2 Vervolgonderzoek 

Op 8 januari 2015 werd rapporteur telefonisch benaderd door opdrachtgever in de 

persoon van mevrouw Evelien Intveld, zijnde de behandelaar in deze zaak. Mevrouw 

Intveld deelde mede dat eerstdaags met de sloopwerkzaamheden van het kerkgebouw 

zou worden begonnen en verzocht contact op te nemen met de schade-expert de heer 

Collignon om de mogelijkheden te bespreken de dakgoten van het kerkgebouw alsnog 

te inspecteren. Na de heer Collignon telefonisch te hebben gesproken werd aansluitend 

contact opgenomen met de heer De Ritter van aannemingsbedrijf Gebroeders Simons 

B.V. door wie de sloopwerkzaamheden werden gecoördineerd. De heer Ritter gaf te 

kennen dat een hijskraan ter beschikking was voorzien van een zogenaamde ‘manbak’.  

Met toestemming van mevrouw Intveld werden op dinsdagmorgen 13 januari 2015 met 

behulp van deze hijskraan/manbak de dakgoten van de beide langgevels van globaal de 

achterste helft van het kerkgebouw onderzocht. Daarbij werden geen vuurwerkrestanten 

aangetroffen en/of restanten van bijvoorbeeld een zogenaamde wensballon. Evenmin 

sporen en/of aanwijzingen waarmee het ontstaan van onderhavige brand kon worden 

verklaard. Wel kon worden vastgesteld dat in de hoek linksachter de destructie van de 

dakconstructie het grootst was. Aldaar was de muurplaat, een houten balk welke plat 

bovenop de muur ligt, vanaf de achtergevel over een lengte van één tot anderhalve 

meter volledig weggebrand (foto’s 23 t/m 25). Voorts bleken in die hoek de gordingen 

welke in de binnenmuur van de achtergevel waren opgelegd, geheel uit deze muur te 

zijn losgeraakt (foto 26). Dit (brand)schadebeeld week sterk af van de hoek rechtsachter 

van de kerkzaal (foto’s 27 en 28). Het vorenstaande is een indicatie voor het specifieke 

ontstaansgebied van de brand, passende bij de informatie zoals zichtbaar op foto 11. Tot 

slot werd van bovenaf zicht verkregen op restanten van de vaste elektrische installatie. 

Dit betroffen metalen leidingen en lasdozen hetgeen duidt op een (zeer) gedateerde c.q. 

verouderde installatie (brandrisico). Verder kon worden vastgesteld dat de elektrische 

aansluitdraden van de hangverlichting van de kerkzaal, in tegenstelling tot wat eerder 

werd aangenomen, niet vanuit het plafond naar beneden werden geleid maar vanaf de 

hanglampen door metalen leidingen bevestigd evenwijdig aan de trekstangen naar de 

langgevels (foto’s 29 en 30). Hoe de leidingen bij deze langgevels verder werden geleid, 

al dan niet bovenlangs het plafond, kon niet meer worden gereconstrueerd.  
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Gezien de constructie, is het als meest waarschijnlijk te achten dat deze leidingen 

werden geleid door de ruimte tussen de schuine zijden van het plafond en de  

onderzijde van het dakbeschot van de schuine dakvlakken.  

 

4.4 Elektrische installatie 

Zoals reeds eerder gesteld was zowel in het voorportaal als in de gang tussen het 

kerkgebouw en de bijgebouwen een elektrische verdeelinrichting gesitueerd. Vanwege 

instortingsgevaar van de toren, kon de elektrische verdeelinrichting gesitueerd in de 

meterkast van het portaal niet nader worden onderzocht. Volgens achteraf verkregen 

informatie, kennelijk afkomstig van de heer Hollebek, zijnde één van de beheerders van 

het kerkgebouw, was deze verdeelinrichting niet meer in gebruik.  

De hoofdzekering van deze verdeelinrichting zou door de netwerkbeheerder zijn 

verwijderd en de hoofdvoedingskabel losgekoppeld. Voorts zou deze voedende kabel 

vanuit het portaal buitenom het kerkgebouw naar de voormelde gang zijn gebracht en 

zijn aangesloten op de aldaar gesitueerde elektrische verdeelinrichting. Dit spreekt de 

eerder verkregen informatie tegen dat boven over het plafond een elektrische 

voedingskabel werd geleid welke was aangesloten tussen de twee verdeelinrichtingen.  

 

De installatieautomaten en aardlekschakelaars van de verdeelinrichting gesitueerd in de 

meterkast in de gang stonden alle in de stand ‘uit’ (foto’s 31 en 32). Door wie en 

wanneer deze automaten en schakelaars waren afgeschakeld, kon in technische zin niet 

meer worden vastgesteld. Mogelijk is dit door de brandweer gedaan, normaliter een 

standaardprocedure bij brand. Derhalve kon aan de stand van de automaten en 

schakelaars geen sluitende conclusie meer worden verbonden.  

 

In de weken voorafgaand aan de brand zouden het kerkgebouw en de omliggende 

huizen c.q. gebouwen één of meerdere keren zijn getroffen door een stroomstoring in 

het netwerk. Of door deze storing(en) en/of het inschakelen van de stroomvoorziening 

na deze storing(en) eventueel mankementen c.q. defecten in/aan de elektrische 

installatie van het kerkgebouw zijn ontstaan, bijvoorbeeld door een piekbelasting, kon 

achteraf in technische zin niet meer worden vastgesteld.  
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4.5 Sporen van braak 

Op de daarvoor in aanmerking komende deuren en nog aanwezige ramen zijn  

geen onverklaarbare sporen van braak of verbreking aangetroffen. 

 

5. Tactische expertise 

Een tactische expertise in deze zaak behoorde niet tot de verkregen opdracht en werd 

derhalve niet ingesteld.  

 

6. Onderzoek politie 

Door de politie werd een technisch sporenonderzoek ingesteld naar de oorzaak van het 

ontstaan van onderhavige brand evenals een onderzoek naar de omstandigheden, een 

zogenaamd tactisch onderzoek. Onder meer werd een buurtonderzoek ingesteld en 

werden via internet alsmede van omwonenden verkregen foto- en videobeelden 

geanalyseerd. Rapporteur is niet bekend met de uitkomst van dit tactisch onderzoek.  

 

7. Samenvatting en conclusie 

Gezien het vorenstaande, kan als resultaat van de ingestelde technische expertise en 

daarbij gelet op de gedane mededelingen en bekeken beeldmateriaal, worden gesteld 

dat: 

 

- op het onderhavige risicoadres het kerkgebouw van de Protestantse 

gemeente van Hoek (verzekerde) is gesitueerd alsmede aanpalende 

bijgebouwen; 

- het kerkgebouw bestaat uit een zogenaamde ‘zaalkerk’ voorzien van een 

fronttoren; 

- op nieuwsjaardag 1 januari 2015, omstreeks 12.50 uur, rookontwikkeling is 

ontdekt in de kapconstructie van het kerkgebouw gevolgd door brand; 

- als gevolg van deze brand de kerkzaal tezamen met het interieur geheel 

verloren ging en de torenspits instortte; 

- op basis van het aangetroffen algemene brandbeeld binnen de kerkzaal, geen 

specifiek ontstaansgebied van de brand kon worden vastgesteld; 
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- na bestudering van via internet verkregen beeldmateriaal, kan worden  

gesteld dat de brand in het achterste deel van het kerkgebouw is ontstaan,  

als meest waarschijnlijk in de hoek linksachter en vrijwel zeker op de 

vliering dan wel in de kapconstructie; 

- derhalve deze hoek als specifiek ontstaansgebied van de brand kan worden 

aangemerkt; 

- gelet op het brandbeeld in deze hoek alsmede bestudeerd beeldmateriaal, het 

niet waarschijnlijk is te achten dat de brand aldaar op begane grond niveau is 

ontstaan; 

- het aannemelijk is dat zich binnen het ontstaansgebied boven het plafond, 

delen van de elektrische installatie bevonden, echter dit in technische zin niet 

meer kon worden vastgesteld; 

- linksachter buiten het kerkgebouw geen vuurwerkrestanten werden 

aangetroffen, evenmin op de daken van de bijgebouwen en in de dakgoten 

van het kerkgebouw en de bijgebouwen; 

- de dakconstructie van de zaalkerk gedekt was met pannen met in kunststof 

uitgevoerde ventilatieopeningen welke waren voorzien van een kap en 

kennelijk een rooster;  

- in de dakvlakken geen ramen waren gesitueerd; 

- de elektrische installatie van het kerkgebouw gedateerd c.q. verouderd was 

en 

- in de weken voorafgaand aan onderhavige brand het kerkgebouw en 

omliggende woningen c.q. gebouwen getroffen zijn door één of meerdere 

stroomstoringen in het netwerk van energieleverancier Delta netwerkbedrijf 

B.V.. 

 

Resumerend wordt dan ook gesteld, dat in technische zin de oorzaak voor het ontstaan 

van onderhavige brand niet kon worden vastgesteld. Een elektrisch technische 

brandoorzaak kan niet worden uitgesloten. Evenmin kan worden uitgesloten dat de 

brand is ontstaan als gevolg van vuurwerk.  
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Echter, gelet op het niet aantreffen van vuurwerkrestanten in de directe omgeving  

van het (specifieke) ontstaansgebied van de brand en de wijze waarop de  

dakconstructie alsmede de ventilatieopeningen zijn uitgevoerd, is een dergelijk  

scenario minder waarschijnlijk. Sporen en/of aanwijzingen welke duiden op (negatieve) 

betrokkenheid van personen bij het ontstaan van de brand, werden niet aangetroffen. 

 

8. Bijlage(n) 

Een bij deze rapportage behorende digitale map met 32 foto’s. 

 

 

Aldus is dit rapport naar beste weten en kunnen en met inachtneming van het gestelde  

in de bij notariële akte afgelegde belofte, opgemaakt te Egmond aan den Hoef op  

26 januari 2015. 

 

BIESBOER Expertise B.V. 

L.F.M. Abelen 
forensisch expert 
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