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Voorwoord 

Op verzoek van de Politie Den Haag, Dienst Regionale Recherche, Afdeling 
Specialistische Ondersteuning, Team Forensische Opsporing, heeft Kiwa Technology 
een onafhankelijk onderzoek naar de technische oorzaak van deze explosie 
uitgevoerd. De deskundigen van Kiwa Technology die hierbij zijn betrokken, zijn voor 
dit onderzoek door de rechter-commissaris benoemd, hetgeen is bevestigd door 
Mw. Mr. M.S.Warnaar, Forensisch officier van justitie.  
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Samenvatting 

De gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is onderzocht op locatie 
en een vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden in het laboratorium van Kiwa. 
De oorzaak bleek een breuk in de grijs gietijzeren gashoofdleiding, waardoor een 
grote gasuitstroming plaatsvond, in de orde van grootte van minimaal ca. 10 m3/h. 
Door de diepe ligging van de hoofdleiding kon het gas zich gemakkelijk horizontaal 
verspreiden tot in de kruipruimten onder de benedenwoningen nr. 58 en nr. 60. Dit 
heeft geleid tot een explosie in het pand nr. 58, wat ook is vastgelegd via een 
bewakingscamera. Dit pand en de daarboven gelegen woningen zijn hierop ingestort. 
De oorzaak van het ontstaan van de scheur is vermoedelijk een combinatie van een 
mechanische spanning op de leiding en grafitisering van het leidingmateriaal, 
waardoor de mechanische sterkte van de buis is verminderd. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Op zondagmiddag 27 januari 2019 vond een gasexplosie plaats in het pand Jan van 
der Heijdenstraat 58 in Den Haag. Daarbij zijn drie boven elkaar gelegen woningen 
volledig ingestort en werden belendende panden beschadigd. Een aantal personen 
raakte hierbij gewond. Het heeft vele uren geduurd voordat het laatste slachtoffer uit 
het puin kon worden bevrijd door de hulpdiensten. Op verzoek van de Politie Den 
Haag, Dienst Regionale Recherche, Afdeling Specialistische Ondersteuning, Team 
Forensische Opsporing, heeft Kiwa Technology een onafhankelijk onderzoek naar de 
technische oorzaak van deze explosie uitgevoerd.  

1.2 Aanpak 
De scope van het onderzoek omvat een onderzoek op de incidentlocatie alsmede 
onderzoek in het laboratorium van Kiwa van de ter plaatse uitgenomen gasleidingen.  
 
De onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door de volgende specialisten van 
Kiwa Technology: 

• Johan Hazelaar, specialist gasinstallatietechniek 

• Arie Kooiman, specialist gasdistributietechniek 
 
De onderzoekswerkzaamheden op locatie zijn gestart op dinsdag 29 januari en zijn 
afgerond op vrijdag 1 februari 2019. Behalve door de politie Den Haag en een 
kraanmachinist van een sloopbedrijf, is daarbij assistentie verleend door een ploeg 
van netwerkbedrijf STEDIN. 
De werkzaamheden in het laboratorium van Kiwa zijn uitgevoerd op 4 februari 2019. 
Hierbij waren twee senior forensische opsporingsambtenaren aanwezig, te weten: 

• René Reimerink 

• Karim Amaadachou 
 Naast Johan Hazelaar en Arie Kooiman werd ook assistentie verleend door 
verschillende andere specialisten van Kiwa. 
 
De bevindingen van het onderzoek zijn op 6 februari 2019 door genoemde personen 
van Kiwa in de politiepost in Leiderdorp gepresenteerd aan de officier van justitie en 
een team van de tactische en forensische recherche. 
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2 Onderzoek op locatie 

2.1 Situatie 
 
De situatie ter plekke in de Jan van der Heijdenstraat voordat het incident op 27 
januari 2019 zich voordeed, is hieronder weergegeven. Bron: Google maps. 
 

 

 

 

Figuur 1 Overzichtsfoto situatie vóór de gasexplosie. De boven elkaar gelegen 
geëxplodeerde panden 58, 50 en 54 zijn omkaderd. 

Figuur 2 De later door de gasexplosie ingestorte panden 58, 50 en 54 en 
belendende panden met huisnummers. 
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De situatie na de explosie, nadat de panden grotendeels waren gesloopt en de 
situatie veilig genoeg was om het onderzoek uit te voeren, is hieronder weergegeven. 
 

 

Gezien het beeld van de ravage na de explosie, en ondersteund door een filmpje op 
youtube van een bewakingscamera van het moment van de explosie, was 
aannemelijk dat dit een gasexplosie betrof. In eerste instantie was het onderzoek 
gericht op de gasinstallatie en de meteropstelling (binnenshuis), vervolgens ook op 

Figuur 3 Na de explosie werden de panden gesloopt voor de veiligheid. 

Figuur 4 De situatie na de sloop. Alleen de keuken van nr. 58 stond er nog. 

Keuken nr. 58 

https://www.youtube.com/watch?v=MV94b90mcIk
https://www.youtube.com/watch?v=MV94b90mcIk
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de gasaansluitleiding (de verbinding tussen de gashoofdleiding in de stoep voor de 
woningen en de gasmeteropstelling) en aansluitend ook op de gashoofdleidingen. 
De gashoofdleiding heeft een distributiedruk van 100 mbar, is gelegd in 1974 en is 
van grijs gietijzer. Dat materiaal mag tegenwoordig niet meer worden gebruikt voor 
nieuw aan te leggen leidingen maar komt nog wel voor in de bestaande gasnetten.  
 

 

2.2 Onderzoek gasinstallaties 
Door de heftige explosie en de sloopwerkzaamheden om de slachtoffers te ontzetten 
en de situatie bouwkundig veilig te stellen, waren de gasleidingen zwaar beschadigd. 
Om een beeld te vormen van de leidingloop zoals die in de verwoeste panden kan 
zijn geweest, zijn enkele andere woningen in hetzelfde huizenblok (nr. 36 en nr. 46) 
bezocht zie de foto’s in bijlage I. Vervolgens zijn de drie gasmeters uit het puin van de 
verwoeste panden veilig gesteld en beoordeeld. 
 

 

Figuur 5 De situatie van de hoofd- en aansluitleidingen van het gasnet ter plaatse. 
De geëxplodeerde panden zijn hierin aangegeven. 

Figuur 6 De drie gasmeters uit de verwoeste panden met de bijbehorende 
huisnummers  

58 

50 

54 

Hoofdleiding gas 

Aansluitleiding gas 
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Los van de gevolgschade zijn er geen bijzonderheden aangetroffen bij deze 
meteropstellingen. 
 

  

De gasleidingen die in de kruipruimte van nr. 58 tussen het puin werden aangetroffen 
waren zwaar beschadigd en her en der gebroken als gevolg van de gasexplosie en 
de sloopwerkzaamheden. 
Er zijn bij deze leidingen geen aanwijzingen gevonden, zoals bijvoorbeeld zware 
corrosie, voor grote gaslekkage voorafgaand aan de gasexplosie.  
De cv-ketel van nr. 58 bevindt zich in een keukenkastje en de concentrische 
uitmondingsconstructie mondt uit in de achtergevel. De gasleiding in de keuken is 
grotendeels in de muur weggewerkt. De gasinstallatie in de keuken gaf geen 
aanleiding te veronderstellen dat daar de oorzaak van de gasexplosie moest worden 
gezocht. Foto’s van de keuken staan in bijlage II. 
 
Nadat het puin aan de straatzijde grotendeels was verwijderd is de situatie 
beoordeeld en het team forensische opsporing, de brandweer en Kiwa Technology 
kwamen gezamenlijk tot de voorlopige conclusie dat de explosie vanuit de kruipruimte 
in de (slaap) kamer aan de straatzijde heeft plaatsgevonden. 

2.3 Onderzoek aansluitleiding nr. 58/50/54 
De drie boven elkaar gelegen meterkasten van de woningen met de huisnrs. 58, 50 
en 54, zijn aangesloten op het hoofdleidingnet met een gezamenlijke 
gasaansluitleiding. Om deze aansluitleiding in de kruipruimte te kunnen waarnemen 
is het puin uit de kruipruimte onder de slaapkamer verwijderd. 
Via een tekening van de inwonende zoon van nr. 58 is de plaats van de meterkast 
vastgesteld; dit vormde een bevestiging  van de locatie die hiervoor ook in de andere 
woningen was aangetroffen. Volgens de verklaring van de zoon van de bewoner van 
nr. 58 was de meterkast gesitueerd in de hoek van de slaapkamer aan de 
portiekzijde.  
 
De 1” stalen aansluitleiding (buitendiameter ca. 34 mm) was kort achter de gevel 
kromgebogen en afgebroken door de sloopwerkzaamheden. Het gedeelte vanaf de 
woning tot aan de aansluiting op de hoofdleiding in de straat is opgegraven voor 
nader onderzoek. Het hoofdleidinggedeelte waarop de aansluitleiding was 
aangesloten is door STEDIN na het gasincident, op diezelfde dag op beide 
straathoeken aan weerszijden van de aansluiting onderbroken om de gastoevoer te 
stoppen. Dit hoofdleidinggedeelte is van eindkappen voorzien, waardoor dit deel in 
principe op druk zou moeten kunnen worden gebracht t.b.v. een 
dichtheidsbeproeving. Bij het afpersen van de aansluitleiding bleek echter dat dit 
samenstel niet goed op druk kon worden gebracht. Daaruit bleek dat er een lek moest 
zitten in de aansluitleiding dan wel in het hoofdleidinggedeelte waarop deze was 
aangesloten. 

Figuur 7 Restant van een stalen gasleiding in de kruipruimte van nr. 58 en een 
detail van de plaats waar deze door gevolgschade is afgebroken 
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De aansluiting op de 5” grijs gietijzeren hoofdleiding (buitendiameter 144 mm) gaat 
via een standpijp, vanwege de diepe ligging van de hoofdleiding, te weten 1,20 m 
onder maaiveld. Om de aansluitleiding uit te kunnen nemen is deze doorgezaagd 
nabij de standpijp. Vervolgens is de koppeling in deze leiding beproefd op 
lekdichtheid. Deze bleek lekdicht te zijn. Zie ook de foto’s in figuur 9. 
 
Het stuk hoofdleiding met de standpijp is vervolgens veilig gesteld om later in het 
laboratorium op dichtheid te kunnen beproeven. Bij het knippen van de gietijzeren 
hoofdleiding bleek deze iets onder (mechanische) spanning te staan. 
 
Bij een ondergronds gaslek komt er gas in de bodem. Ook wanneer de gastoevoer 
wordt gestopt blijft dit gas nog langere tijd, soms tot enkele weken, meetbaar in de 
bodem. Daarom zijn bovengronds gasconcentratiemetingen uitgevoerd en zijn ook 
bodemluchtmonsters genomen. Om bij aangetroffen gasconcentraties te bepalen of 
dit gas afkomstig is uit het aardgasnet dan wel uit andere bronnen zoals moerasgas 
of rioolgas, zijn de bodemluchtmonsters ook gecontroleerd op de aanwezigheid van 
de gascomponent ethaan. Ethaan komt namelijk wel voor in aardgas, maar niet in de 
andere bronnen. Bij het onderzoek naar gaslekindicaties werd in de bodem nabij de 
aansluiting van de gasaansluitleiding op de hoofdleiding, een gasconcentratie van 
2,7% in de bodem aangetroffen. Een ethaananalyse wees uit dat dit aardgas betrof. 
Dit onderzoek naar gasconcentraties is uitgevoerd door medewerkers van STEDIN, 
met gekalibreerde meetapparatuur van STEDIN, onder toeziend oog van de 
functionarissen van Kiwa en de Forensische Opsporing. 
 

 
Nemen van een bodemmonster 

 
Nabij de aansluiting op de hoofdleiding 
blijkt een aanmerkelijke concentratie 
gas in de bodem aanwezig te zijn. 
 

Er werden ook oude, met asfaltpapier omwikkelde stalen gasleidingen aangetroffen in 
de kruipruimte van nr. 58. Daarom is besloten om bij andere woningen te controleren 
of deze daar ook aanwezig waren. Daarvoor is de vloer van de slaapkamer nr. 56 
open gezaagd. Daar zijn de oude leidingen niet aangetroffen. Bij onderzoek in andere 
belendende panden, werd in de kruipruimte van nr. 70 ook zo’n zelfde soort oude 
gasleiding aangetroffen. Dit bleken oude, reeds vervangen en buiten bedrijf gestelde 
gasaansluitleidingen te zijn die in de kruipruimte waren achtergelaten. Die leidingen 
spelen daarom geen rol in het verdere onderzoek. 
  

Figuur 8 Onderzoek gasconcentratie in de bodem nabij nr. 58 

2,7% (lokaal max) 
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Het afgebroken uiteinde en om een 
vloerbalk kromgebogen uiteinde van de 
aansluitleiding De kruipruimte is hier 
nog met puin gevuld. 

 
De geveldoorvoering vanaf de 
kruipruimte gezien, met het 
kromgebogen uiteinde van de 
aansluitleiding 

 
De vrij gegraven aansluitleiding. Rechts 
de gevelbalk 

 
De geveldoorvoering vanaf de 
straatzijde, afgedicht met specie. 

 
Mantelbuis waterleiding onder 
fundering 

 
De koppeling bleek bij 
dichtheidsbeproeving lekdicht te zijn 

 
Aansluitleiding met standpijp op 
hoofdleiding 

 
Stuk hoofdleiding en standpijp met 
aansluiting nr. 58 zijn uitgenomen.  

Figuur 9 Foto’s onderzoek gasaansluitleiding nr.58. 

straatzijde 

Kruipruimte nr. 58 

Koppeling in 
gasaansluit- 
leiding 

gasaansluitleiding 

Mantelbuis 
waterleiding 

Afgebroken 
gasaansluit-
leiding 
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2.4 Onderzoek hoofdleiding 
Nadat het hoofdleidinggedeelte was uitgenomen waarop de gezamenlijke 
gasaansluiting van nr. 58/50/54 was aangesloten, zijn de hoofdleidinggedeelten aan 
weerszijden van die aansluiting op lekdichtheid beproefd. Het gedeelte dat vanaf de 
straatzijde gezien daar links van ligt, bleek lekdicht te zijn. Het gedeelte dat daar 
rechts van ligt, kon daarentegen niet op druk worden gebracht, wat duidde op een 
groot lek in dat hoofdleidinggedeelte. 
 

 

Door onderzoek naar gaslekindicaties bleek dat de gasconcentratie in de bodem 
richting het belendende pand met nr. 60, opliep tot een maximale waarde van 20% op 
een meter vanaf de erfgrens, zie hieronder. 
 

 

 

Figuur 10 Lekdichtheidsbeproeving van hoofdleiding. 

Figuur 11 Gasconcentratie in bodem boven hoofdleiding 

eindkap 

Aansluitslang 
perskoffer 

20% lokaal max. 
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2.5 Bodemonderzoek kruipruimten van nr 58, 60 en 70. 
Om na te gaan of er ook gas aanwezig was in de bodem van de kruipruimten, zijn 
bodemmonsters gemeten in de kruipruimte van nr 58 en van de straatkant af gezien 
de rechts daarvan gelegen benedenwoningen, nr 60 en 70 (zie figuur 11). Daarbij 
werd de aanwezigheid van gas aangetoond in de bodem van de kruipruimten van nr. 
58 en 60. De hoogste concentraties werden gevonden nabij de erfscheiding tussen 
nr. 58 en 60 en de concentratie liep af naarmate verder daarvan af werd gemeten. Bij 
nr. 70 kon geen gas in de bodem worden aangetoond. Zie de foto’s hieronder. 
 

   

     

Uit de metingen blijkt dat gas vanuit een lek in de hoofdleiding onder de funderingen 
door in de kruipruimten van nr. 58 en 60 heeft kunnen ontwijken. 

2.6 Uitnemen hoofdleiding 
De hoofdleiding lag relatief diep: de door de netwerkbedrijven gehanteerde norm1 
voor aanleg van nieuwe hoofdleidingen vermelden een minimaal gronddek van 0,8 m. 
De hoofdleiding ter plaatse van de panden nr. 58 en 60 lag op 1,15 m. De onderzijde 
van de funderingen van de panden lag op 1,10 m, dus net nog daarboven; zie de 
hiernavolgende foto’s. 
 

                                                
1 NEN 7244 Gasvoorzieningssystemen, Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en 
met 16 bar - Deel 1: Algemene functionele eisen 

Figuur 12 Gasconcentratiemeting in bodem kruipruimte van nr 58, nabij scheiding 
perceel van nr. 60. De meter wijst 0,94% aan. 

Figuur 13 Gasconcentratiemeting in bodem kruipruimte van nr 60 

0,00% tegen 
fundering nr. 70 

0,15% midden 
in pand tegen 
voorgevel 
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De hoofdleiding is opgegraven, in stukken van enkele meters geknipt en uitgenomen. 
De aanwezigheid van aardgas in de bodem was behalve door de gasindicatie van de 
gebruikte gasdetectors, ook merkbaar aan de sterke gasgeur van de grond. Die geur 
werd sterker naarmate de locatie van de gemeten piekwaarde verder werd genaderd. 
 

 

Als laatste werd het stuk hoofdleiding van voor nr. 60 uitgenomen. Nabij de plaats 
waar de hoogste gasconcentratie was gemeten, werd op ca 1 m vanaf de erfgrens 
met nr. 58, een circulaire scheur in de leiding aangetroffen, zie hiernavolgende foto’s.  
 

   

Figuur 14 Diepteligging hoofdleiding en onderkant fundering 

Figuur 15 Uitnemen en verpakking voor transport van hoofdleiding voor nr. 58 en 60  

Figuur 16 Uitnemen hoofdleiding voor pand nr. 60 
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De tot de binnenzijde doorlopende scheur werd door kloppen met een hamer 
vrijgemaakt van de harde korst, zie foto’s hieronder. 
 

   

   

Figuur 17 Circulaire scheur in leiding aan de zijde van woning nr. 60. Op de leiding 
is een harde korst aanwezig bestaande uit zand gemengd met 
corrosieproducten afkomstig van het gietijzeren leidingmateriaal 

Figuur 18 Vrijmaken van de scheur in de leiding aan de zijkant van de buis 

Figuur 19 Scheur (de lichte streep) over een lengte van 13 cm loopt door tot aan de 
binnenzijde van de buis 
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Het hoofdleidinggedeelte waar de scheur in werd aangetroffen, is op vrijdag 11 
februari uitgenomen en verpakt in noppenfolie en vervolgens op autobanden op een 
vrachtwagen gelegd voor transport naar Kiwa t.b.v. nader onderzoek. 
 
Nadat het hoofdleidinggedeelte waarin de scheur zat, was uitgenomen, is het nog in 
de grond aanwezige gedeelte van de hoofdleiding op dichtheid beproefd. Dat 
gedeelte bleek lekdicht te zijn, waarmee is aangetoond dat de aangetroffen scheur de 
enige lekbron was. 

2.7 Beschouwing over verspreiding van gas in de grond 
In onderstaande figuren is kort weergegeven hoe het gas uit een lekkende gasleiding 
zich verspreidt in de grond. Hiervoor zijn de volgende zaken op te merken: 

• In homogene (niet-gelaagde) grond is het verspreidingsgebied ongeveer 
gelijk aan de diepteligging van de leiding. Dit geldt alleen niet bij zeer fijne, 
vochtige klei: daarbij is het verspreidingsgebied kleiner. In de Jan van der 
Heijdenstraat bestaat de grond echter uit zand. Er zijn echter veel factoren 
die de verspreiding beïnvloeden: 

o Bij ongelijkmatig verdichte grond kiest het gas de weg van de minste 
weerstand; 

o Het gas verspreidt zich gemakkelijker in de lengte- dan in de 
dwarsrichting van de leiding; zeker wanneer er andere leidingen of 
kabels in de buurt liggen die dezelfde kant opgaan; 

o Bij verharding (bestrating) boven de leiding verspreidt het gas zich 
meer in horizontale richting, waarmee het verspreidingsgebied groter 
wordt. In het onderhavige geval is daar ook sprake van: er ligt een 
trottoir boven de leiding: zie de figuur hieronder; 

 
 

 

Het verloop van de gasconcentratie bij een gaslek binnen het verspreidingsgebied 
verloopt als volgt. Op de plaats van het gaslek zal de aardgasconcentratie 100% zijn; 
het aardgas verdringt immers de bodemlucht. In de richting van het maaiveld zal de 
concentratie lager zijn, maar nog altijd in de orde van grootte van procenten. Boven 
het maaiveld is de gasconcentratie lager: het gas dat uit de bodem komt wordt snel 
verdund met de buitenlucht. Zie figuur 21 

Figuur 20 Verschil in verspreidingsgebied bij bestrating (schematisch) 
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Een risicovolle situatie kan ontstaan wanneer een gaslek zich op korte afstand van 
een gebouw bevindt. Dan is er een kans dat het gas in de kruipruimte van dat 
gebouw terechtkomt. Dat kan via openingen in de gevel of, en in het onderhavige 
geval is hier ook sprake van geweest, doordat het gas onder de gevel door gaat. Dit 
laatste blijkt uit de aangetoonde aanwezigheid van gas in de bodem van de 
kruipruimten van nr. 58 en nr. 60.  
 

 

Doorgaans zijn kruipruimten matig tot slecht geventileerd, waardoor het gevaar 
bestaat dat zich daar gas kan ophopen. Daar komt bij dat aardgas, dat zich in de 
kruipruimte verzamelt. In eerste instantie reukloos is. De geurstof die aan het aardgas 
wordt toegevoegd (“odorant”) wordt door de grond opgenomen. Pas als de grond 
verzadigd is, wordt het gas in de kruipruimte langzaam maar zeker weer ruikbaar.  

2.8 Beschouwing over een potentiële ontstekingsbron 
Aardgas vormt een explosief mengsel wanneer de gasconcentratie tussen de 
onderste en de bovenste explosiegrenzen ligt. Voor aardgas ligt de onderste 
explosiegrens op ca. 5% en de bovenste op ca 16% gas in het gas/luchtmengsel. 
Wanneer gas in een kruipruimte van een woning komt en daar een explosief mengsel 
vormt, dan is ook een ontstekingsbron nodig om dit tot mengsel tot ontbranding te 
brengen. Die ontstekingsbron kan zowel in de woning als buiten de woning liggen. 
Via openingen in de vloer kan een explosief mengsel in de woning komen alwaar het 

Figuur 21 Verspreiding van gas in de bodem (schematisch) 

Figuur 22 Lekkage in een ondergrondse gasleiding kan een gevaarlijke situatie 
veroorzaken(schematische voorstelling). In het onderhavige geval ging de  
ondergrondse verspreiding zelfs door tot onder de kruipruimte. 
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een ontstekingsbron kan vinden bijvoorbeeld in de vorm van een lichtschakelaar of 
een automatische schakelaar van een koelkast of diepvriezer. 
 
Ontsteking van buiten de woning is ook denkbaar via bijvoorbeeld de laag in de 
buitenmuur aanwezige ventilatieopeningen voor beluchting van de kruipruimte. Deze 
vormen een open verbinding tussen de buitenlucht en de kruipruimte. Bij het 
geëxplodeerde pand waren zulke roosters aanwezig, zie de hiernavolgende foto’s. 
 

   

Het is niet meer te achterhalen hoe de ontsteking heeft plaatsgevonden, van 
binnenuit dan wel van buitenaf. Bij langdurige aanwezigheid van een grote 
hoeveelheid explosief mengsel in een kruipruimte is het echter bijna onvermijdelijk 
dat dit op enig moment tot ontsteking komt. 

Figuur 23 Ventilatieopeningen van nr.58. Links op streetview (voor de explosie 
genomen); rechts de openingen in de restanten van de buitenmuur. 
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3 Laboratoriumonderzoek 

3.1 De geteste monsters 
Alle uitgenomen delen van de stalen aansluitleiding en de grijs gietijzeren 
hoofdleiding zijn naar het laboratorium van Kiwa in Apeldoorn getransporteerd om 
nader te worden onderzocht. Van het lekke buisdeel is, ondanks de 
beschermingsmaatregelen, de circulaire scheur tijdens het inladen in Den Haag voor 
transport naar Kiwa in Apeldoorn, doorgescheurd over de hele omtrek tot een zg. 
guillotinebreuk; zie foto’s hieronder. 
 

   

3.2 De testinstallatie voor lekdebietmeting 
Alle uitgenomen buisdelen zijn met lucht op dichtheid beproefd op een meetstraat, 
waarmee het lekdebiet van de buisdelen is gemeten bij een druk van 100 mbar en bij 
70 mbar, resp. de normale distributiedruk en de geschatte minimale gasdruk van het 
gasnet in de Jan van der Heijdenstraat. De metingen zijn verricht met een 
gekalibreerde meetpijp met een meetbereik van 2 tot 75 m3/h. Op onderstaande 
foto’s is een indruk gegeven van de testinstallatie. 
 

   

 

Figuur 24 Links: het nog ingepakte, maar gebroken buisdeel. 
Rechts: de tot een guillotinebreuk doorgescheurde circulaire scheur. 

Figuur 25 De testinstallatie. Links een aangesloten buisdeel dat wordt getest. 
Rechts: De meetstraat met drukregelaars en meettoren 



 

VGI 1243/ Hz/Koo 

© Kiwa N.V. - 16 - 

 

3.3 Testresultaten lekdebietmeting 
De verschillende stukken hoofdleiding zijn beproefd op de testinstallatie. Op het 
buisdeel na waar de breuk in is gevonden, bleken deze alle lekdicht. Ook het buisdeel 
waar de gezamenlijke aansluitleiding van nr 58/50/54 op was aangesloten was 
lekdicht. 
 
De twee delen van het leidingdeel dat was gebroken, zijn tegen elkaar gezet en het 
deel van de breuk dat is ontstaan door transport is met tape afgeplakt, Zodoende 
werd alleen het lekdebiet over de oorspronkelijke circulaire scheur, met een lengte 
van 13 cm, gemeten. Zie foto hieronder. 
 

   

Metingen zijn verricht bij twee verschillende posities van de breukvlakken ten 
opzichte van elkaar: strak tegen elkaar, resp. met een opening van maximaal ca 
1 mm. Dit laatste omdat is geconstateerd dat er een mechanische spanning op de 
buis heeft gestaan en om te simuleren dat daardoor de scheur iets open kan hebben 
gestaan. 
De lekdebietmeting is verricht bij twee verschillende voordrukken, resp. 100 mbar en 
70 mbar. De meetresultaten van het monster met politiekenmerk AA0008698zijn 
staan hieronder. 
 

Positie breukvlakken 
t.o.v. elkaar 

Voordruk 
mbar] 

Lekdebiet lucht 
[m3/h] 

Strak tegen elkaar 100 13,5 

70 11,5 

Max afstand 1,17 mm 100 28,5 

70 23,2 

3.4 Beschouwing testresultaten lekdebietmeting 
Omdat gas en lucht verschillende stromingseigenschappen hebben, moeten de 
lekdebieten met het medium lucht nog worden omgerekend naar lekdebieten met 
medium aardgas. Daarvoor is ook van belang of de stroming in het lek laminair of 
turbulent is. Bij laminaire stroming is de stroomsnelheid, en daarmee dus ook het 
lekdebiet, evenredig met het drukverlies over het lek. Bij turbulente stroming is het 
lekdebiet evenredig met de wortel van het drukverlies over het lek. Daarvoor zijn de 
verhoudingen van de gemeten lekdebieten, alsmede de verhouding in de 

Figuur 26 Het tijdens transport doorgescheurde deel van de breuk is afgeplakt. 
Rechts het politiekenmerk van dit monster 

Tabel 1 Testresultaten lekdebietmeting met lucht van breukvlak AA0008698 
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voordrukken (dus de drukverliezen over het lek) en de wortel van de verhouding van 
de voordrukken berekend. 
 

Positie breukvlakken 
t.o.v. elkaar 

Verhouding 
lekdebieten bij 
100 en 70 mbar 

voordruk 

Verhouding 
voordrukken √

𝑽𝒆𝒓𝒉𝒐𝒖𝒅𝒊𝒏𝒈

𝒗𝒐𝒐𝒓𝒅𝒓𝒖𝒌𝒌𝒆𝒏
 

Strak tegen elkaar 
13,5

11,5
= 1,17 

100

70
= 1,43 √

100

70
= 1,20 

Max afstand 1,17 mm 
28,5

23,2
= 1,23 

De berekeningsresultaten in tabel 2 laten zien dat de verhouding van de gemeten 
lekdebieten het best overeenkomt met de wortel uit de verhouding van de 
voordrukken. Daarmee mag ervan worden uitgegaan dat de stroming in het lek een 
turbulent karakter heeft. 
 
Aardgas heeft een kleinere soortelijke massa (dichtheid ρ) dan lucht. Daardoor zal 
het lekdebiet dat bij een bepaalde gegeven lekopening dat optreedt bij aardgas groter 
zijn dan wanneer het medium lucht is bij dezelfde mediumdruk. Voor de omrekening 
van het luchtdebieten uit de test naar aardgasdebieten geldt het volgende. 
 
Het drukverlies van een turbulente stroming wordt beschreven met de formule  

∆𝑝 =  𝜆 ×  
𝐿

𝐷
 × ½ ×  𝜌 ×  𝜈2 

Waarin 
Δp = drukverlies  [Pa] 
λ = wrijvingscoëfficient [-] 
L = lengte [m] 
D = diameter [m] 
ρ = dichtheid [kg/m3] 
ν = snelheid [m/s] 
 

verder geldt dat de relatieve dichtheid van gas t.o.v. lucht 𝑑 =
𝜌𝑔𝑎𝑠

𝜌𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡
= 0,64. 

 
Met behulp van deze formules is af te leiden dat bij turbulente stroming het gasdebiet 

gelijk is aan 𝑣𝑔𝑎𝑠 = 𝑣𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡√
1

𝑑
 = √

1

0,64
  waarmee geldt dat het gasdebiet 1,25 maal het 

gemeten luchtdebiet is. Daarmee geldt op basis van de resultaten in tabel 1 voor het 
aardgasdebiet: 
 

Positie breukvlakken 
t.o.v. elkaar 

Voordruk 
mbar] 

Gemeten 
luchtdebiet  

[m3/h] 

Berekend 
aardgasdebiet 

[m3/h] 

Strak tegen elkaar 100 13,5 16,9 

70 11,5 14,4 

Max afstand 1,17 mm 100 28,5 35,6 

70 23,2 29,0 

Tabel 2 Verhouding lekdebieten en drukken ter bepaling of de lekstroom laminair of 
turbulent is 

Tabel 3 Berekende gasdebieten bij de verschillende gemeten luchtdebieten 
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In voorgaande berekeningen is ervan uitgegaan dat het drukverschil over het lek 
gelijk is aan de voordruk. Hierbij is er dus vanuit gegaan dat in de grond de 
atmosferische druk heerst. Dat klopt niet helemaal; door de gasuitstroming zal er 
sprake zijn van een zeker drukopbouw in de grond rondom het lek, waardoor het 
drukverschil over het lek, en daardoor ook het lekdebiet, kleiner wordt. 
Beperkte proeven met het afdekken met grond van een lek, wijzen uit dat 
vermindering van de uitstroming door de aanwezigheid van grond wel plaatsvindt, 
maar dat dit geen dominant effect is. Op grond van deze bevindingen is een 
conservatieve inschatting dat bij 100 mbar voordruk, en met strak tegen elkaar aan 
gelegen breukvlakken, een gasuitstroming zal plaatsvinden van minimaal 10 m3/h. 

3.5 Beschouwing van de breukvlakken 
Om een aanwijzing te vinden voor de oorzaak van de breuk zijn de breukvlakken 
nader beschouwd.  
 
Bij het uitnemen van de buis was aan de zijkant van de buis een scheur aanwezig 
over ruim een kwart van de omtrek. Bij het transport is de buis over de hele omtrek 
gebroken. Chronologie: 

• 27 januari 2019: Gasexplosie en vervolgens drukloos maken van de leiding. 

• 1 februari 2019: Leiding uitgenomen uit de grond en op transport gezet naar 

Kiwa. Tijdens transport is de leiding gebroken ter plaatse van de aanwezige 

scheur. 

• 4 februari 2019: onderzoek in laboratorium Kiwa. 

• 13 februari 2019: Breukvlakken uitgezaagd en in exsiccator geplaatst. 

 

 

Figuur 27 Eén van de twee breukvlakken 

Oorspronkelijke 
breukoppervlak 

(schaduw van 
verspringend 
breukoppervlak) 
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Toelichting: 
Grijs gietijzer bestaat uit ijzer en een paar procent koolstof. Het koolstof is in het ijzer 
ingebed in de vorm van lamellen, dunne plaatjes grafiet. Normaal gesproken heeft 
grijs gietijzer een goede weerstand tegen corrosie. Echter door omgevingsinvloeden 
kan soms plaatselijk zg. grafitisering optreden. Dat houdt in dat het ijzer corrodeert en 
dat alleen de koolstof overblijft, waardoor de sterkte plaatselijk sterk kan afnemen. 
Indicatie voor grafitisering is donkerverkleuring van het oppervlak. Door het oppervlak 
te polijsten kan onder de microscoop grafitisering worden aangetoond. 
 
Bij figuur 27: 
De donkerverkleuring in de geel omkaderde delen wijst op grafitisering. De rood 
omcirkelde lichtere vlekken betreft corrosie die is ontstaan nadat de buis is 
uitgenomen en gebroken. De foto is genomen op 3 februari 2019. 
Te zien is dat het oppervlak van het oorspronkelijke breukvlak grotendeels donker 
gekleurd is, wat een aanwijzing is dat de breuk is ontstaan door een combinatie van 
spanning op de buis en plaatselijke verzwakking door grafitisering. 
NB. Omdat de breukvlakken pas op 13 februari zijn uitgezaagd en in de exsiccator 
geplaatst, is de corrosie nog enige tijd doorgegaan. 
 
De scheur zat, zoals is vermeld in de toelichting, aan de zijkant. Dat wekt verbazing 
want je zou logischerwijs de breuk aan de bovenzijde verwachten, door bijv. een 
steen of oude fundering onder de leiding, in combinatie met zakkende grond. Of 
eventueel aan de bovenzijde door een puntbelasting op de buis. Maar de breuk zat 
dus aan de zijkant, en er zijn ook geen objecten in de sleuf aangetroffen die tegen de 
buis aan lagen. 
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4 Conclusies 

Op basis van het onderzoek op locatie en in het laboratorium van Kiwa kan worden 
geconcludeerd dat de gasexplosie op de Jan van der Heijdenstraat is ontstaan door 
de volgende oorzaken: 
 

• Een gedeeltelijke circulaire breuk in de zijkant van de hoofdleiding van grijs 
gietijzer. Door de scheur in de leiding ontstond een gasdebiet van minimaal 
ca. 10 tot 30 m3/h. 

• De oorzaak van het ontstaan van de scheur is vermoedelijk een combinatie 
van een mechanische spanning op de leiding en grafitisering van het 
leidingmateriaal. 

• Horizontale verspreiding vond plaats in de bodem tot in de kruipruimten van 
nr 58 en nr 60. Deze horizontale verspreiding werd bevorderd doordat de 
hoofdleiding op ongeveer dezelfde diepte lag als de onderzijde van de 
funderingen. 

• Het gaslek is zodanig groot dat dit de explosie heeft kunnen veroorzaken. 

• De ontstekingsbron is onbekend. 
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I Foto’s gasleidingen in nrs. 36 en 46 

 

  

 
Meterkast boven de gasmeter 

 
Bovenin de meterkast gaat de 
gasleiding de muur in 
 

 
Aansluitkraan gasslang fornuis 

  

Figuur 28 Gasmeteropstelling in Jan van der Heijdenstraat 36. De gasmeter is 
aangesloten met buigbare roesvrijstalen aansluitslangen, ook wel 
Anaconda’s genoemd. 

Figuur 29 Gasmeteropstelling en aansluitkraan van de gaskookplaat in Jan van der 
Heijdenstraat 46. 
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Gasleidingen die doorlopen naar de 
verdiepingen erboven 

 
Gasleidingen nabij cv-ketel 

Figuur 30 Leidingloop gasleidingen in Jan van der Heijdenstraat 46.  
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II Foto’s keuken nr. 58 

 
CV ketel zit in keukenkastje. 
Gasleidingen zijn in de muur 
weggewerkt 

 
Aansluiting gasslang op de 
kookplaat. De gasaansluitkraan zat 
in het kastje daaronder. 

Figuur 31 Foto’s uit keuken Jan van der Heijdenstraat 58. 


