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De Punt / Tynaarlo - Een chronologische samenvatting van de gebeurtenissen op vrijdag 9 mei j.l. 
waar bij een brand in een scheepswerf aan de Groningerstraat in De Punt drie brandweermensen van 
de brandweer Eelde om het leven kwamen. 
 
De brandweer alarmcentrale van Groningen krijgt de eerste melding van een binnenbrand aan de 
Groningerstraat in De Punt. Geografisch ligt De Punt niet ver van het grondgebied van Groningen dus 
vermoedelijk is daardoor eerst de melding in Groningen terecht gekomen. De alarmcentrale van 
Groningen heeft de melding direct doorgezet naar de alarmcentrale Drenthe in Assen 
 
14.10 uur De brandweer van de post Eelde wordt gealarmeerd voor een binnenbrand aan de 
Groningerstraat in De Punt. 
 
14.17 uur Aankomst van de eerste tankautospuit van de post Eelde. Er wordt een flinke 
rookontwikkeling waargenomen en direct wordt de brand opgeschaald naar ‘Middelbrand’. Er waren 
op dat moment vanaf buiten nog geen vlammen te zien. 
 
De bevelvoeder geeft aan twee ploegen (4 man) de opdracht om een binnenverkenning uit te voeren. 
Vier man betreden voorzien van adembescherming het gebouw met een hoge drukstraal en een 
warmtebeeld camera. Eén van de vier moest op een bepaald moment terug naar buiten omdat de 
meegenomen waterslang vast kwam te zitten. Hij was net buiten toen plotseling een intens vuur de 
hele loods vulde met zeer veel rookontwikkeling. 
 
14.21 uur Het wordt duidelijk dat er brandweermensen worden vermist. De bevelvoerder heeft al zijn 
manschappen (TS Eelde) al ingezet en kan dus geen redding uitvoeren om de collega’s te zoeken. De 
bemanning van de tankautospuit die uitgerukt is voor het sein ‘middelbrand’ worden direct ingezet om 
de vermiste brandweerlieden te zoeken. 
 
14.23 uur De Officier Van Dienst (OVD) die op dat moment nog aanrijdend is, heeft kennis genomen 
van de vermissing en schaalt op naar ‘Zeer grote brand’  
 
14.25 uur Wordt voor het incident GRIP 1 afgegeven. Hierdoor wordt ter plaatse een commandopost 
ingericht voor de coördinatie van een multidisciplinaire inzet. 
 
14.28 uur Vanuit de commandopost wordt er opdracht gegeven voor het inzetten van meetploegen 
om de concentratie schadelijke stoffen in de rook te meten in de omgeving. 
 
14.30 uur Wordt voor het incident GRIP 2 afgegeven. Hierdoor wordt een Regionaal Operationeel 
team samen gesteld die de commando overneemt van de commandopost ter plaatse. 
 
15.15 uur Het incident wordt opgeschaald naar GRIP 3 waardoor er ook een Gemeentelijk 
beleidsteam wordt gevomeerd. Dit omdat er absoluut duidelijk werd dat er drie brandweermensen 
vermist waren. 
 
19.18 uur Wordt het sein ‘brandmeester’ gegeven 
 
21.00 uur Brandhaarden onder controle (ofwel uit) 
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