
VUURWERK = SPRINGSTOF? 
landelijke vuurwerkdag 2017 



INTRO 

 In deze presentatie zullen we eens met andere ogen naar het product 
vuurwerk gaan kijken, zoals: 

 

• Is het nu allemaal waar, wat er gezegd wordt van gevaarzetting van 
vuurwerk? 

 

• Kunnen we tot een vergelijk komen versus springstoffen? 

 

• Welke andere producten kunnen een soortgelijk effect veroorzaken? 

 

 

 



ANTWOORD ZIEN TE KRIJGEN  

• een classificatie zegt iets over  gevaar van een stof/voorwerp? 

 

• binnen de klasse 1ADR bevinden zich alleen ontplofbare stoffen? 

 

• opsluiting is altijd noodzakelijk om een vernietigend effect te krijgen? 

 

 

 

 

 

 

 





GESCHIEDENIS ZWART KRUIT & 
VUURWERK 

• Waar kwam het vuurwerk vandaan? 

 Vermoedelijk 5e eeuw v Chr. Assyriërs, Perzen en  Grieken 

• Was dit eerder dan het zwart buskruit? 

 Nee, pas 700-800 n. Chr  kwam vuurwerk in zijn huidige samenstelling 
voor in Europa ( Zwavel/salpeter/houtskool) 

• Hoe kwam het hier in Nederland? 

 maatschappelijke verplaatsingen, handel, oudsher  

• Wat waren de grote verschuivingen mbt bijvoorbeeld wet- en 
regelgeving en maatschappelijke discussie? 

 O.a. ophouden bestaan KCGS/verschillende rampen/ bewustwording 
door branche & overheid/aansluitende Europese 
regelgeving/slachtoffers dmv zwaar vuurwerk/milieu 

 



EN DE SPRINGSTOFFEN DAN? 

• Het ontstaan van de springstof 

 1866 Alfred Nobel/Nitroglycerine & Kiezelgoer: Dynamiet 

• Hoe ging het voor die tijd? 

 Vaak met bijvoorbeeld (vaatjes) los zwart buskruit 

• Waar worden ze eigenlijk voor gebruikt? 

 O.a. Sloopdoeleinden (demolitie), industrie, etc. 

• Hoe is de ontwikkeling in deze? 

 Springstoffen worden steeds geavanceerder, beter bruikbaar voor  vele 
toepassingen.  

 

 

 



ONTPLOFBAAR? 
• Waar staat dat iets ontplofbaar is? 

 In het oranje boek VN staat wat ontplofbaar is volgens die maatstaf. 

 

• Kan alles ontploffen? 

 Nee, daar zijn een aantal facetten voor nodig o.a. verhouding, zuiverheid, stabiliteit 
en wijze van verbranding (opsluiting). 

 

• Welke producten kunnen dit ook? 

 Veelal de producten uit klasse 1 ADR, maar ook andere stoffen, al dan niet 
gemengd kunnen een dergelijke reactie teweegbrengen. 

 

• Waar zit nu het kantelpunt binnen deze? (werkt het of werkt het niet!) 

 Dit zit hem vaak in de verhoudingen van de componenten, maar ook de toepassing 
is van essentieel belang. 

 



VUURWERK VERSUS SPRINGSTOF 
• Wat is een ontploffing? 

 (veel definities in omloop) o.a. een snel lopende chemische of fysische  
reactie (verbranding), waarbij producten vrij kunnen komen. 

• Wat is het grote verschil en kan er een transitie plaatsvinden? 

 Springstoffen hebben vaak een inleiding nodig in tegenstelling van vuurwerk 

 Springstoffen: kenmerk>>> een schokgolfwerking (detonatie) 

 Vuurwerk:  kenmerk>>>vlamfront (deflagratie) 

• Welke items zijn van belang om een ontploffing teweeg te brengen? 

 O.a. Zuiverheid van de stof /verhouding/opsluiting/toepassing 

 



DETONATIE/DEFLAGRATIE 

• Deflagratie:(verbranding) 

• Vlamfront door materie 

• Snelheid tot ongeveer 1000 m/s 

 

• Detonatie: 

• Schokgolf door de materie 

• Snelheid begint bij ongeveer 1000 
m/s 

 





TOEPASSINGSGEBIED 
ONTPLOFBARE STOFFEN 

Civiel: 

bedrijf 

particulier 

Overheid: 

Militair 

Politie 

Etc. 

WECG 

ARBO 

VWB 

PGS32 



CIVIELE  TOEPASSING 

Springstoffen: 

• (Sloopdoeleinden)demolitie:  gebouwen, fundatie, schoorstenen etc. 

 ovenreiniging: bij vuilverbrandingen 

• Springen warme massa/onderwater zoals wrak opruiming 

• Grout: hulpconstructies in grond voor ondermeer damwanden 

• Technische toepassingen : o.a. metal cladding 

Pyrotechnisch artikel:  

• noodsein, airbags, modelraketbouw, bomkoffers, sloopdoeleinden 

Vuurwerk :  

• bedrijfsmatig (evenementen vuurwerk/special effects )& particulier 
(consumenten vuurwerk) 

 

 



SCHOORSTENEN 



VERZWAKKING EN LADINGEN 



AFDEKKEN EN EINDRESULTAAT 



VASTGELOPEN GRONDBOOR 
WARMTEWINNING 



GROUTANKERS VERWIJDEREN 
DAMWAND  



ZWART BUSKRUIT GEBRUIK BIJ 
SPECIAL EFFECTS 



MODEL RAKETTEN 

Met dank aan : W. Knoop 
Tripoli 



REEK 2015 

 Op het militair oefenterrein te Reek hebben 
we enkele proeven gedaan met ondermeer 
een civiele springstof en een stukken vuurwerk; 

•De test werd uitgevoerd zonder opsluiting; 

•Het materiaal  waarop gestest werd is hout. 

•Dynoroc: dynamiet (6200 m/s) Cobra 6: 
vuurwerk (900-1000 m/s) 
 

 



DYNAROC 



COBRA 6 



OOK ONTPLOFBAAR 



OOK ONTPLOFBAAR 



DUS VEEL KAN ONTPLOFFEN! 

 Er zijn veel stoffen en zeker voorwerpen die kunnen ontploffen zonder dat 
deze als zodanig zijn ingedeeld binnen een klasse 1 van het ADR en in 
eerste instantie daarom herkenbaar zijn! 

  

Zoals: 

 Brandbare stoffen/stoffen die uit chemisch instabel zijn/ stoffen in zeer fijne 
toestand /gassen/ oxiderende stoffen/ 

 

 

 



ZEGT EEN CLASSIFICATIE IETS OVER 
DE GEVAARZETTING? 

 Een classificatie zegt niets over hoe gevaarlijk een stof is: 

 Deze bepaalt alleen alwaar die stof/voorwerp binnen het ADR komt te 
staan, indien deze aan bepaalde basis voorwaarden voldoet! 

 We zijn daar een beetje door ondermeer het ADR op een verkeerd been 
gezet. We moeten bedenken dat dit vaak gaat om een verpakkingsvorm in 
combinatie met een stof/voorwerp 

  voorbeeld: zo kunnen vuurwapenpatronen verpakt 1.4S niet vergeleken 
worden met bijvoorbeeld vuurwerk 1.4S  

 Bedenk dat stoffen uit UN verpakking allemaal gevaarlijk zijn en in principe 
geen classificatie kennen vanuit ADR, we hebben een soort lijmmiddel 
uitgevonden, o.a de Defaultlijst 

 



OPSLUITING 
STOFFEN/VOORWERPEN? 

Deze vraag stelden wij ons:  

 

Is opsluiting noodzakelijk voor een vernietiging. 

 

• E.e.a hangt af van gasdrukopbrengst, stukken vuurwerk die dit kunnen, 
hebben de mogelijkheid dit te veroorzaken. (drukgolf) 

• Bij springstoffen heeft naast dit fenomeen, ook de brisantie en de wijze van 
aan- of opleggen een belangrijke rol in deze. 

• We komen dan ook bij springstofgebruik veel boorgatladingen tegen. 

• Conclusie: opsluiting heeft wel degelijk zowel bij vuurwerk als bij springstof 
een grote invloed op de eventuele schade. 

 

 



VORMEN VAN OPSLUITING 



WAT STAAT ER TE GEBEUREN? 

• De Wet Explosieven voor Civiel Gebruik , kortweg de WECG, gaat op termijn 
vernieuwd worden. Zo zullen erkenningen/opleidingen en het 
gebruik/vervoer worden aangepast voor deze doelgroep. 

 

• Vuurwerkbesluit/ ministeriële regelgeving zal zich blijven ontwikkelen en  

 worden aangepast aan de situaties uit het veld. 

 

 

 

 

 

 



EEN VERANDERENDE WERELD…… 

 De wereld is in een sneltempo aan het veranderen, daar kunnen we 
allemaal wel  iets over vertellen en wat voor gevolgen dit voor ons  heeft? 

 

• Het is voor handhavers/opsporingdiensten vaak moeilijk om adequaat te 
reageren op deze snelle verandering(- en) 

 

 Wat zou volgens u een zinvolle bijdrage zijn aan deze ontwikkeling? 

• Afwachten?  

• Samenspraak & overleg met ondermeer branche?  

• Europese aanpassingen? 

 

 

 



Dank voor uw aandacht! 
 

Deze presentatie kwam mede tot stand door fotomateriaal van : 

 
  

• Firma J. Uittenboogaard springwerken 

• Firma  Special Effects Wiessenhaan) 

•  de Heer W. Knoop  namens Tripoli  

• Ministerie van Defensie (Reek)  

• Domeinen roerende zaken  Ulicoten 

 

 



 

  

 

 Deze presentatie staat eerdaags op www.fretan.nl 
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