
Eindrapport De Punt gepubliceerd 
 
De commissie Helsloot heeft haar eindrapport over de brand in de Punt 
gepresenteerd. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de 
brandweermannen onvoldoende voorbereid waren op “de bijzondere taak die 
hen overviel” maar dat dat ze hebben gehandeld naar beste kennis en kunde. 
Verder was er kritiek op de nazorg van de gemeente Tynaarlo die zich de 
kritiek aan heeft getrokken. 
 
Een aanbeveling van de commissie voor de brandweer is om branden in 
industriële gebouwen anders te benaderen dan nu het geval is. Zo zou de 
brandweer haar strategie voor het aanpakken van de brand o.a. moeten 
afstemmen op de potentiële vuurlast van het toegepaste isolatiemateriaal in 
de gebouwschil. Kingspan, fabrikant van geïsoleerde paneelsystemen voor 
gevels, daken & vloeren, juicht deze aanbeveling toe omdat dit naadloos 
aansluit op haar brandveiligheidsstrategie. Deze benadering laat niet onverlet 
dat minstens evenveel aandacht moet worden besteedt aan de potentiële 
vuurlast van de aanwezige inventaris. 
 
Kingspan sandwichpanelen zijn voorzien van een FIREsafe PIR isolatiekern 
die gekenmerkt wordt door een uitstekende brandwerendheid. Uitgebreide 
brandproeven bij gerenomeerde instituten als BRE (Engeland) en Efectis 
(Nederland), hebben aangetoond dat Kingspan PIR-sandwichpanelen lang 
stand houden tijdens een volledig ontwikkelde brand. Dit heeft als grote 
voordeel dat de structurele integriteit van de panelen uitermate lang 
gehandhaafd blijft zodat de brandweer tijdig en veilig aanwezige personen uit 
een gebouw kan evacueren en mogelijk het pand kan behoeden voor een 
total-loss schade.  
 
Aanvullend op de uitstekende brandwerendheid, zijn Kingspan 
sandwichpanelen ook een zeer duurzame bouwoplossing. De Ecosafe 
isolatiekern, gekenmerkt door een minimaal Global Warming Potential, is 
volledig Cradle to Cradle net als het toegepaste staal dat veelvuldig 
hergebruikt kan worden. Kingspan sandwichpanelen zijn voorzien van een A+ 
duurzaamheidsrating volgens de BRE Green Guide to Specifications. Zodra 
de nationale materialendatabase is opgesteld, zal Kingspan wederom een 
hoge score behalen op basis van het Nederlandse DGBC-model dat aansluit 
op de BREEAM-NL systematiek. 
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