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1 De vuurwerkramp; onafhankelijk onderzoek

In de middag van zaterdag 13 mei 2000 vond bij het vuurwerkbedrijf SE Fireworks aan de
Tollensstraat in Enschede een zeer zware vuurwerkontploffing plaats. De vuurwerkramp kostte
aan 22 personen het leven, onder wie vier brandweermannen. Ongeveer 950 personen raakten
gewond, van wie een aantal ernstig. De ramp veroorzaakte bij velen groot persoonlijk leed.
De materiële schade was enorm.1

De vuurwerkontploffing betekent een ramp van uitzonderlijk formaat. Deze ramp heeft een
aantal indringende vragen opgeroepen. De betrokken overheden besloten al in de eerste dagen
na de ontploffing tot een grondig en integraal onderzoek, op te dragen aan een onafhankelijk
commissie. Daartoe is op 26 mei 2000 de Commissie onderzoek vuurwerkramp geïnstalleerd. 

De Commissie kreeg tot taak onderzoek te doen naar de oorzaak, de toedracht en de bestrijding
van de vuurwerkontploffing en de directe gevolgen ervan, alsmede naar de organisatie en de
eerste uitvoering van de zorg voor de door de ramp getroffenen.2

2 Onderzoekrapportage; inhoud eindrapport; slotbeschouwing

Met dit eindrapport sluit de Commissie onderzoek vuurwerkramp haar onderzoek af. Door de
breedte van de opdracht aan de Commissie was dit onderzoek zeer omvangrijk. Naast het
eindrapport verschijnen drie onderzoekrapporten, met de resultaten van het uitgevoerde
onderzoek. Samen bestrijken zij het gehele terrein van de opdracht aan de Commissie.

Het eindrapport sluit aan op de onderwerpen van de drie onderzoekrapporten. Gezien de
omvang van het onderzoek als geheel, en de grote verscheidenheid van onderwerpen binnen
elk van de drie onderzoekrapporten, kan dit eindrapport niet meer geven dan hoofdlijnen. Voor
een goed beeld van het onderzoek, en voor meer precieze informatie over de uitkomsten moet
dan ook worden verwezen naar de onderzoekrapporten zelf.3

Dit eindrapport bevat drie delen die elk een samenvatting zijn van het desbetreffende
onderzoekrapport. De Commissie heeft er daarom van afgezien om in het eindrapport ook nog
weer een samenvatting daarvan op te nemen. 

Deels ook in plaats van een samenvatting in de gebruikelijke zin van het woord, bevat het
eindrapport een Slotbeschouwing. Daarin komt een aantal draden uit het onderzoek als geheel
samen. 
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1 Direct na deze Inleiding volgen enkele cijfers over de ramp, en gegevens over het gebied waarin de
ramp zich heeft voltrokken.

2 Zie voor de taakomschrijving van de Commissie het instellingsbesluit, opgenomen als bijlage 1;
paragraaf 8 van deze Inleiding bevat een evaluatieve terugblik op het werk van de Commissie.

3 Ter informatie over de inhoud van de onderzoekrapporten bevat bijlage 4 van dit eindrapport de
inhoudsopgave van de drie onderzoekrapporten.



In de Slotbeschouwing wordt allereerst ingegaan op de verantwoordelijkheid van het bedrijf
SE Fireworks en die van de overheid voor de vuurwerkramp. Verder bevat de Slotbeschouwing
een aantal thema’s en onderwerpen die bij de analyse van het onderzoekmateriaal de
bijzondere aandacht hebben getrokken van de Commissie, met name doordat sprake was van
bepaalde dilemma’s of knelpunten.
De Commissie verwijst de lezer die zich direct een beeld wil vormen van haar onderzoek naar de
Slotbeschouwing.

De drie onderzoekrapporten zijn:

A SE Fireworks; de overheid; de ramp;
B Rampbestrijding en gezondheidszorg;
C Praktische hulpverlening.

De Commissie heeft haar onderzoek aanvankelijk opgezet in vijf deelprojecten4.
De onderzoekrapporten A en B zijn elk het resultaat van het samenbrengen van
twee deelprojecten in één rapport. 

De onderzoekrapporten bevatten elk een reeks van aanbevelingen. Ter wille van de
toegankelijkheid zijn de aanbevelingen integraal opgenomen in het desbetreffende deel van dit
eindrapport.

3 Commissie onderzoek vuurwerkramp

De Commissie onderzoek vuurwerkramp heeft de volgende samenstelling:

mr. dr. M. Oosting, voorzitter
mevrouw drs. M.B.C. Beckers - de Bruijn
ir. M.E.E. Enthoven
prof. mr. J. de Ruiter
prof. dr. T.J.F. Savelkoul
mevrouw drs. Y.I. Tümer

Mr. H.J.I.M. de Rooij is de secretaris, tevens projectleider, van de Commissie.

De Commissie is ingesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overleg met de Ministers van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Defensie en van Justitie.

De Commissie heeft voor haar directe ondersteuning een kernteam geformeerd. Met inbegrip
van de secretaris/projectleider en de adjunct-secretaris bestaat dit team uit elf personen. Voor de
verschillende delen van haar onderzoek heeft de Commissie externe deskundigen aangetrokken.
Ten behoeve van haar beoordeling van het verloop van de brand en de explosies bij SE Fireworks
en van de verklaring van de kracht van de explosies heeft de Commissie buitenlandse
deskundigheid ingeschakeld.5
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4 Zie daarvoor het Onderzoekplan van de Commissie, van 29 juni 2000, opgenomen als bijlage 2.
5 Bijlage 3 bevat de namen van ieder die aan het werk van de Commissie heeft bijgedragen.



De Commissie en haar kernteam waren gehuisvest op twee locaties, in Den Haag (bij het CAOP)
en in Enschede. 

4 De uitvoering van de onderzoekopdracht

Doelstelling van de Commissie

De opdracht aan de Commissie is zeer breed; de opdrachtgevers hebben de Commissie volledig
vrij gelaten in de uitwerking van de opdracht en de aanpak van het onderzoek. Dit gaf haar de
volle vrijheid om het onderzoek naar haar eigen inzicht in te richten. Drie trefwoorden
kenmerken de Commissie en haar onderzoek: onafhankelijk, grondig, integraal. 

De Commissie heeft op 29 juni 2000 een onderzoekplan6 gepubliceerd, met daarin onder meer
de hoofdlijnen van het onderzoek waartoe zij had besloten. Verder bevat dit onderzoekplan de
volgende vier doelstellingen van de Commissie:

• waarheidsvinding;
• vaststellen van verantwoordelijkheden en beoordeling;
• trekken van lessen;
• bijdragen aan verwerking, en aan herstel van vertrouwen in de overheid.

Inleiding
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6 Zie bijlage 2

De Commissie onderzoek vuurwerkramp: van links naar rechts prof. dr. T.J.F. Savelkoul, 

mevrouw drs. Y.I. Tümer, mr. H.J.I.M. de Rooij (projectleider, secretaris), mr. dr. M. Oosting (voorzitter), 

prof. mr. J. de Ruiter, mevrouw drs. M.B.C. Beckers - de Bruijn, ir. M.E.E. Enthoven.



De aanpak van het onderzoek

De aanpak van het onderzoek kent een drieslag:

• beschrijving, om een precies beeld te krijgen van de relevante gebeurtenissen
en  handelingen van betrokken actoren vóór, tijdens en na de ramp; 

• analyse van de feitelijke gang van zaken zoals die is gereconstrueerd, onder
meer om een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van de verantwoordelijkheden
in verband met de ramp;

• beoordeling van de onderzochte handelingen, om een oordeel te geven over
de wijze waarop de verschillende verantwoordelijkheden zijn gedragen.

De aanpak en de methoden van het onderzoek zijn in algemene zin aangeduid in het
Onderzoekplan. Zij komen meer specifiek naar voren in elk van de drie onderzoekrapporten.
Een bijzonder onderzoekinstrument was de enquête onder getroffenen, die de Commissie in
september 2000 heeft gehouden in het kader van het onderzoek naar de praktische
hulpverlening.

De Commissie wil hier graag haar erkentelijkheid uitspreken jegens ieder die, desgevraagd, zijn
of haar medewerking heeft gegeven aan het onderzoek. Ieder die is benaderd met het verzoek
om een interview heeft die medewerking gegeven; in totaal hebben de Commissie en haar
medewerkers 243 personen geïnterviewd. De Commissie stelt het ook op prijs dat ieder die werd
gevraagd om toestemming voor inzage in de processen-verbaal van zijn of haar verhoor door de
politie, of in de verslagen van interviews door de inspecties daar positief op heeft gereageerd.
Erkentelijkheid past ook naar de opdrachtgevers, die de Commissie alle medewerking hebben
gegeven.   

Geen uitspraken over schuld en aansprakelijkheid

De beoordeling van onderzocht handelen of nalaten betekent dat de Commissie een oordeel
geeft over de wijze waarop verschillende verantwoordelijkheden zijn gedragen. 
De Commissie onthoudt zich in haar rapportage echter van het formuleren van conclusies op het
punt van schuld en aansprakelijkheid van betrokkenen, in verband met mogelijke
civielrechtelijke of strafrechtelijke verwijtbaarheid jegens hen, of van hun politiek-bestuurlijke
verantwoordelijkheid. Het al dan niet formuleren van dergelijke conclusies is aan anderen,
met name de strafrechter of de burgerlijke rechter, en de desbetreffende vertegenwoordigende
lichamen. 

5 Samenloop met andere onderzoeken

Gelijktijdig met het onderzoek van de Commissie liepen twee andere onderzoekprojecten:

Strafrechtelijk onderzoek

Direct na de ramp is het openbaar ministerie begonnen met een uitvoerig strafrechtelijk
onderzoek. Dat vindt plaats door en onder het gezag van het arrondissementsparket te Almelo. 
De Voorzitter van het College van procureurs-generaal, de hoofdofficier van justitie te Almelo
en de voorzitter van de Commissie hebben in een protocol, van 28 juni 2000, afspraken gemaakt
over informatie-uitwisseling. Dat protocol vormde de basis voor informatieverstrekking door
openbaar ministerie en politie aan de Commissie tijdens het strafrechtelijk onderzoek. 
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Relevante informatie uit politieregisters die niet werd betrokken bij het strafrechtelijk
onderzoek was eveneens voor de Commissie beschikbaar, op basis van een desbetreffende
beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie van
16 juni 2000.
Tenslotte hebben de voorzitter van de Commissie en de korpschef van het regionale politiekorps
Twente op 29 juni 2000 eveneens een protocol getekend over informatie-uitwisseling.

De Commissie is zeer te spreken over de bereidheid van justitie en politie tot samenwerking,
en over de open en plezierige wijze waarop die is verlopen. Daarmee was een essentiële
voorwaarde vervuld voor een goede uitvoering door de Commissie van dat deel van haar werk
dat samenliep met het strafrechtelijk onderzoek. Een en ander komt tot uitdrukking in
onderzoekrapport A (met name de delen I en III daarin).

Onderzoek rijksinspecties

Eveneens direct na de ramp zijn acht rijksinspecties begonnen met een onderzoek naar
verschillende aspecten van de ramp. 
Dit zijn:

• de Arbeidsinspectie;
• de Rijksverkeersinspectie;
• de Inspectie Milieuhygiëne;
• de Inspectie Ruimtelijke Ordening;
• de Inspectie Volkshuisvesting;
• de Inspectie voor de politie;
• de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding;
• de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

In het instellingsbesluit van de Commissie is voorzien in de overdracht van informatie door de
inspecties aan de Commissie, ook tussentijds. De inspecties hebben op 7 juni 2000 een Plan van
aanpak afstemming rijksinspectie-onderzoeken vastgesteld. Zij hebben in Enschede samen een
logistiek centrum (LCI) opgezet. De Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding coördineerde
de verschillende inspectie-onderzoeken. De inspecties hebben op 6 november 2000 gezamenlijk
hun feitenreconstructies naar buiten gebracht, op 15 januari 2001 gevolgd door hun
eindrapporten. 

De Commissie heeft veel profijt gehad van de informatiestromen uit de inspectie-onderzoeken.
Zij heeft deze informatie, en de rapporten van de inspecties betrokken in haar werk.
Medewerkers van de Commissie hebben regelmatig overleg gevoerd met de leiding van de
inspectie-onderzoeken. De inspectie-onderzoeken liggen met name op het terrein van
onderzoekrapport A, deel II, en van onderzoekrapport B.

De Commissie had gehoopt dat de inspecties zouden hebben gerapporteerd volgens hun eigen
tijdschema (feitenreconstructie eind juli; eindrapportage in september), en daar in haar
onderzoekplan rekening mee gehouden. In de loop van de zomer werd het duidelijk dat zij daar
niet op kon rekenen. Vervolgens heeft de Commissie besloten om haar onderzoekaanpak in die
zin aan te passen, dat zij een aantal nadere onderzoekactiviteiten (met name interviews) zelf
heeft verricht, om in de voortgang niet afhankelijk te worden van de inspectie-onderzoeken. 
De Commissie is de inspecties en het LCI erkentelijk voor de informatie die zij van hen heeft
mogen ontvangen, en voor de samenwerking in dat verband.
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6 Communicatie met de samenleving

De Commissie heeft vanaf haar installatie veel betekenis gehecht aan een open communicatie
met de samenleving. Dat was één van de redenen om ook in Enschede een vestiging te hebben.
Door het algemeen bekend maken van haar onderzoekplan, een eigen website en
mediacontacten over de voortgang heeft zij zichtbaar willen zijn gedurende haar
werkzaamheden. Ook de enquête onder getroffenen paste in het streven van de Commissie om
zich open te stellen voor opvattingen in de samenleving.

Velen hebben zich tot de Commissie gewend, met suggesties en ervaringen die voor haar werk
van belang waren. Dat gebeurde door bezoeken aan de vestiging in Enschede, via de telefoon
en de website, of schriftelijk. In totaal hebben zich aldus ongeveer 500 personen tot de
Commissie gewend. De Commissie heeft daarnaast regelmatig direct contact gehad met de
Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede, alsmede met vertegenwoordigers van
de getroffen ondernemers en kunstenaars. Leden van de Commissie hebben verder, ook buiten
het verband van interviews om, gesprekken gevoerd met een aantal nabestaanden, alsmede met
individuele getroffenen en met enkele groepen in de samenleving. 

De Commissie heeft het bijzonder op prijs gesteld dat zo velen zich tot haar hebben gewend om
haar te voorzien van informatie, suggesties of ervaringen. 

Een enkele keer heeft de Commissie ook tussentijds inzichten die zij had verkregen,
teruggekoppeld op de overheid. Zo heeft zij begin september 2000 de burgemeester van
Enschede geïnformeerd over de signalen van ongenoegen die haar hadden bereikt over de
indeling in de binnenring en de buitenring wat betreft de categorisering van slachtoffers. Begin
januari 2001 heeft zij enkele lessen die zij intussen had geformuleerd ten aanzien van het
informatie- en adviescentrum doorgegeven aan hen die na de caféramp in Volendam waren
belast met het opzetten van een soortgelijke voorziening daar. 

7 Tijdschema

De opdrachtgevers hebben de Commissie gevraagd om zo spoedig mogelijk te rapporteren,
bij voorkeur vóór 1 november 2000. Bij de installatie, op 26 mei 2000, heeft de Commissie laten
weten dat zij de wens tot snelheid onderschreef, maar dat zij zich nog niet kon uitspreken over
een datum voor de rapportage. Immers, zij had toen nog onvoldoende overzicht van haar
opdracht om een toezegging te kunnen doen over zo’n einddatum.

In de loop van het onderzoek heeft zich een aantal omstandigheden voorgedaan die ertoe
hebben geleid dat het niet mogelijk was om nog vóór de jaarwisseling te rapporteren.
In november 2000 heeft de Commissie laten weten dat zij verwachtte te kunnen rapporteren in
februari 2001.

Hiervoor is al gewezen op de effecten van de uitloop van de planning van de
inspectie-onderzoeken op het werk van de Commissie. De Commissie kon hoe dan ook haar
onderzoek niet afsluiten voordat de inspecties hun rapportage hadden voltooid.

In de latere fase van het onderzoek bepaalde vooral de voortgang van het strafrechtelijk
onderzoek de uiteindelijke planning van de Commissie. Dit betrof het onderzoek dat in
opdracht van het openbaar ministerie werd uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut
(NFI) en TNO naar het verloop van de explosies en naar de aard van het ontplofte materiaal. 
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De Commissie had namelijk al direct besloten dat zij de resultaten van dit onderzoek voor 
een contra-expertise wilde voorleggen aan enkele deskundige instituten in het buitenland. 
Zij wilde zo goed mogelijk waarborgen dat er uiteindelijk geen twijfel zou behoeven te zijn 
over de grondigheid van het onderzoek naar de oorzaak van de ramp, dit in het belang van 
de aanvaarding van de uitkomsten ervan. 

De contra-expertises konden uiteraard pas worden uitgevoerd en voltooid nadat de resultaten
van het onderzoek van NFI/TNO beschikbaar waren. Voorlopige gegevens konden in november
2000 worden voorgelegd aan de contra-experts, het meer definitieve materiaal medio december.
De tweede helft van januari 2001 ontving de Commissie de laatste reacties van de
contra-experts, en tenslotte, op 1 februari 2001, de laatste tekst van NFI/TNO.

Intussen had de Commissie moeten besluiten of het verantwoord was om haar onderzoek al af
te sluiten voordat het openbaar ministerie met het zijne gereed is. 
Daartoe heeft de Commissie de inhoud van de rapportages uit het strafrechtelijk onderzoek
bezien op de vraag of er, voor het doel van haar onderzoek, wezenlijk nieuwe gezichtspunten
waren te verwachten na het rapport van NFI/TNO van 1 februari 2001. Zij achtte de kans daarop
niet zodanig dat zij het nodig en verantwoord achtte om daar op te wachten. De Commissie
wilde namelijk ook recht doen aan het grote belang van spoedige rapportage. Alles afwegend,
heeft zij besloten om haar werk af te sluiten op een zodanig moment dat de aanbieding kon
plaatsvinden op 28 februari 2001, negen maanden na haar installatie. 

8 Evaluatieve terugblik

De vuurwerkramp was van ongekend formaat. Dat heeft zijn doorwerking gehad op het
onderzoek van de Commissie, dat een aantal unieke kenmerken had. Het lijkt de Commissie
nuttig dat naderhand een evaluatie plaatsvindt van haar werk. De opgedane ervaringen kunnen
immers lessen opleveren voor de opzet van een toekomstige structuur voor onafhankelijke
onderzoeken naar rampen en andere grootschalige verstoringen van de externe veiligheid. 

Omwille van de objectiviteit zal de bedoelde evaluatie moeten worden uitgevoerd door anderen
dan de Commissie. Wel wil de Commissie hier zelf, bij wijze van evaluatie, een korte terugblik
geven op haar werk:

a. Instelling; positie; materiële toerusting

De Commissie heeft veel positieve reacties gehoord op het besluit om direct na de ramp een
onafhankelijke commissie in te stellen. In een situatie waarin sprake is van geschokt vertrouwen
heeft dat een eigen betekenis. Bovendien was er uit onderzoekoogpunt het voordeel dat de
ervaringen nog recent waren. 

De opdrachtgevers van de Commissie vertegenwoordigen alle drie lagen van ons openbaar
bestuur. Die samenwerking in één opdracht valt positief te waarderen. 

Voor het werk van de Commissie, en het in haar te stellen vertrouwen, was onafhankelijkheid
van haar positie essentieel. Deze onafhankelijkheid is in de opdracht volledig gewaarborgd.
De opdrachtgevers hebben haar onverkort gerespecteerd, en de Commissie alle steun en
medewerking verleend die zij hun vroeg. In de sfeer van de materiële middelen waren er geen
beperkingen, zodat ook in die zin haar onafhankelijkheid ten volle was verzekerd.
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b. Opdracht

De opdracht aan de Commissie is breed geformuleerd: zij omvat zowel de ramp zelf, met
inbegrip van het geheel van omstandigheden dat ertoe heeft geleid dat de explosie van 
13 mei 2000 zich zo kon voordoen, en met zo ernstige gevolgen, als de rampbestrijding en 
de hulpverlening de eerste maanden na de ramp.

De Commissie heeft in haar onderzoek ervaren dat tussen deze onderwerpen zodanige
samenhangen bestaan, dat het zinvol is dat zij alle binnen haar opdracht vielen. Verkokering
van aandacht – die het gevolg kon zijn geweest van afzonderlijke onderzoeken – werd daardoor
op voorhand uitgesloten.

Het integrale karakter van de opdracht kreeg verder ook een eigen gewicht omdat in de
maanden na 13 mei 2000 tal van gegevens over de ramp naar buiten zijn gekomen uit
onderzoekactiviteiten van anderen. Naast het strafrechtelijk onderzoek en een aantal
onderzoeken door de overheid (waaronder de inspecties) zelf, moeten hier de getuigen-
verhoren worden genoemd die in december 2000 plaatsvonden bij de Haagse rechtbank op
verzoek van letselschadeadvocaten. Uiteraard hebben de nieuwsmedia aan al deze informatie
ruim aandacht gegeven; bovendien hebben zij regelmatig ook resultaten gepresenteerd van
eigen speurwerk. 

De Commissie waardeert deze informatiestromen op zichzelf positief. Immers, er was en is een
grote behoefte in de samenleving aan informatie over de ramp. Dit neemt echter niet weg dat
er bij velen ook verwarring is ontstaan, en vragen zijn opgekomen over de noodzaak van alle
onderzoekactiviteiten, en over de samenhang ervan. 

Zeker ook in die situatie was het van belang dat de opdracht aan de Commissie zo breed
mogelijk was geformuleerd. De Commissie heeft uit signalen uit de samenleving de indruk
gekregen dat ook het feit dat zij was belast met een integrale opdracht van betekenis is voor
het vertrouwen in haar en in de resultaten van haar werk. 

c. Bevoegdheden

Al direct bij de instelling van de Commissie werden commentaren gehoord als zou een
commissie zonder wettelijke basis niet goed zijn toegerust om haar taak naar behoren te
vervullen. Daarbij werd met name gewezen op de bevoegdheid om personen te horen onder
ede en om hen te eventueel te dwingen te verschijnen. 

De Commissie heeft destijds de verwachting uitgesproken dat zij ook zonder deze
bevoegdheden, die alleen kunnen worden toegekend door de wetgever, haar werk goed zou
kunnen doen, en dat zij rekende op de vrijwillige en volle medewerking van ieder die zij daar
om zou vragen. Die verwachting is uitgekomen. 
Overigens gold voor ambtenaren van de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en de
betrokken ministeries een verplichting om mee te werken aan het onderzoek van de Commissie,
nu deze was ingesteld door hun eigen bevoegd gezag.

Het is de Commissie opgevallen hoezeer het model van de parlementaire enquête voor velen
kennelijk hét referentiekader is geworden van een onafhankelijk onderzoek. De Commissie wil
er op wijzen dat zij uiteraard het belang onderkent van de bevoegdheid om te horen onder ede. 
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Dat neemt niet weg dat dit belang voor de onderzoekpraktijk in zoverre enige relativering
behoeft, dat de eed of belofte niet een waterdichte garantie is voor het spreken van de – volle –
waarheid. 

Het feit dat de Commissie niet beschikte over de hiervoor genoemde wettelijke bevoegdheden is
op geen enkele wijze een belemmering gebleken voor haar onderzoek. De Commissie heeft in
de interviews openhartigheid en mededeelzaamheid mogen ervaren. Zij heeft de indruk
gekregen dat er geen duidelijke drempel naar haar werd ervaren. Het feit dat deze interviews in
beslotenheid werden gehouden, heeft daaraan wellicht ook bijgedragen. Het belang van het zo
goed mogelijk achterhalen van de waarheid woog naar haar oordeel ruimschoots op tegen een
zekere teleurstelling dat er aldus tijdens het onderzoek weinig ‘te beleven’ viel aan het werk
van de Commissie.

d. Samenstelling Commissie; personeel

Het besluit, direct na een grote ramp, om een onafhankelijke onderzoekcommissie in te stellen,
schept de noodzaak om een aantal personen te vinden die voldoen aan de eis van
onafhankelijkheid en van (daardoor) in hen te stellen vertrouwen, die over de deskundigheid
beschikken die nodig is voor de aard van het onderzoek, die in staat en – mét hun eventuele
werkgever – bereid zijn om zich, per direct én voor een wellicht ruime periode, vrij te maken
voor het werk, voor de omvang die dat werk vereist, en die bereid zijn de offers te brengen die
dat werk vraagt in de privé-sfeer. Dat is bij elkaar geen eenvoudig pakket van eisen. 

Na negen maanden hard werken, met dertig vergaderingen als het vrijwel wekelijkse ankerpunt,
is de Commissie, ook voor zichzelf, blij dat zij haar taak heeft volbracht. Zij wil signaleren dat
het haar niet eenvoudig lijkt om bij eventuele toekomstige rampen, zeker als deze zich met een
zekere frequentie zouden voordoen, steeds weer tijdig een onderzoekcommissie geformeerd te
krijgen. Een eventuele toekomstige wettelijke onderzoekraad op het gebied van rampen en
externe veiligheid zal vermoedelijk praktisch tegen vergelijkbare problemen aanlopen.

De breedte van de opdracht en het belang van snelle rapportage vereisten de nodige personele
capaciteit. De Commissie heeft ervoor gekozen om niet een grote staf te formeren, maar voor
haar dagelijkse ondersteuning te volstaan met een kleine kernstaf, aangevuld met externe
onderzoekcapaciteit.  
De Commissie is er in geslaagd om snel een kernteam samen te stellen, dat een essentiële
bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van de opdracht. Ook voor dit team gold dat de leden
vrijwel per direct moesten worden ‘weggehaald’ van de plaats waar zij werkten, met alle
complicaties van dien. De Commissie wil verder wijzen op het belang om ook in zo’n situatie te
zorgen voor de vereiste kwaliteit. 

Voor het verkrijgen van de nodige onderzoekcapaciteit heeft de Commissie externe bureaus
aangezocht. Eis daarbij was eveneens die van onafhankelijkheid (geen eerdere opdrachten die
deze onafhankelijkheid konden aantasten), deskundigheid en directe beschikbaarheid.
De Commissie signaleert dat zich ook op deze punten een probleem kan voordoen. 
Verder wijst zij er op dat naar haar oordeel ook bij een externe opdracht de Commissie en haar
kernteam een wezenlijke eigen rol dienen te behouden, om aldus een goede uitvoering van de
opdracht, alsmede de samenhang tussen de afzonderlijke onderzoeken te bewaken.
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e. Documentatie; geheimhouding

De Commissie heeft een stortvloed van informatie en documentatie te verwerken gekregen.
Het bleek essentieel om voor het verwerken daarvan een medewerker op te nemen in het
kernteam. Het archief van de Commissie zal worden overgedragen aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

In de loop van het onderzoek heeft de Commissie de beschikking gekregen over een grote
hoeveelheid informatie van vertrouwelijke aard. Het was daarom van belang om een
voorziening te treffen tot het waarborgen van de vertrouwelijkheid. Van ieder die is
ingeschakeld bij het werk van de Commissie is daarom een geheimhoudingsverklaring gevraagd.

De Commissie heeft een geautomatiseerd gevoerde registratie van de personen die in het 
kader van haar onderzoek zijn geïnterviewd. Met het oog daarop is, gelet op de
Wet persoonsregistraties, een privacyreglement vastgesteld, dat is gepubliceerd in de
Nederlandse Staatscourant van 17 augustus 2000, nr. 158.  

f. Tijdschema

De Commissie heeft een voortvarende start gemaakt. Binnen vijf weken na haar installatie had
zij niet alleen haar infrastructuur (kernteam, huisvesting, praktisch-technische voorzieningen) op
orde, maar bovendien haar onderzoekplan gereed. Ook was op dat moment al een eerste begin
gemaakt met de uitvoering van dat plan, en werden toen ook al de opdrachten verleend aan de
externe onderzoekinstellingen. 

Hiervoor is al uiteengezet hoe uiteindelijk 28 februari 2001 is bepaald als de datum voor het
aanbieden van de onderzoekresultaten. De Commissie betreurt het dat zij, goeddeels door
externe omstandigheden, niet nog in 2000 heeft kunnen rapporteren. In aanvulling daar op nog
het volgende.

De opdrachtgevers hebben bij het instellen van de Commissie blijk gegeven van ongeduld. Dat is
bij een ernstige ramp op zichzelf te begrijpen; de Commissie deelde dat ongeduld. 
Niettemin is het riskant om in een opdracht al een datum te noemen, althans wanneer en
zolang niet volstrekt zeker is dat deze datum ook reëel is. Immers, hoe men het ook wendt of
keert, in de samenleving gaat zo’n datum een eigen leven leiden. 

De onderzoekopdracht liet ruimte voor tussentijdse rapportage. Daartoe was besloten omdat
destijds niet goed kon worden overzien hoe lang het onderzoek uiteindelijk zou duren. Bij een
zeer langdurig onderzoek zou tussentijdse rapportage enigszins tegemoet kunnen komen aan
de verwachtingen jegens de Commissie.

Na overleg met de opdrachtgevers heeft de Commissie in november besloten om niet al een deel
van de onderzoekresultaten te presenteren vóór de algehele rapportage. Overwegingen daarbij
waren de relatief korte periode tot de toen voorgenomen einddatum (februari), en het belang
om versnippering van aandacht te voorkomen (zie ook hetgeen hiervoor is gezegd over het
integrale karakter van het onderzoek van de Commissie). 
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g. Communicatie

Zoals eerder aangegeven, heeft de Commissie van meet af aan grote betekenis gehecht aan
open communicatie naar de samenleving.

Het instellen van een onafhankelijke commissie al direct na een ramp betekent dat die
commissie zich niet kan terugtrekken in een ivoren toren. Natuurlijk vraagt het belang van
objectiviteit een zekere afstandelijkheid. De Commissie heeft echter nadrukkelijk ervaren 
hoe zij niet alleen waarnemer was, maar, of zij het wilde of niet, deels ook deelnemer, en een
element in het geheel van gebeurtenissen die zich voltrekken in een samenleving die is
getroffen door een ernstige ramp. Dat zette de Commissie ook onder een zekere druk. 

Zij wil daarom dit punt met nadruk signaleren, ook ten behoeve van een goede voorbereiding
van eventuele toekomstige onderzoekcommissies die worden ingesteld direct na een ramp.

Door zich open te stellen voor reacties uit de samenleving heeft de Commissie, zo goed als zij
kon, willen voorkomen dat vragen over de ramp die bij anderen leven onbeantwoord zouden
blijven, en dat er (daardoor) naderhand aanleiding zou kunnen voor weer nieuwe vragen, met
de daar uit voortvloeiende onrust.  

h. Samenloop met andere onderzoeken

De samenloop met het strafrechtelijk onderzoek en met de inspectie-onderzoeken hebben het
werk van de Commissie mede bepaald. 

Het strafrechtelijk onderzoek moest uiteraard, gelet op de onafhankelijke taak en positie van
het openbaar ministerie in onze rechtsorde, als een gegeven worden beschouwd. Hierboven is al
opgemerkt hoe belangrijk in zo’n situatie goede werkafspraken zijn. Het maken van die
afspraken alleen is overigens niet voldoende: tijdens de beide onderzoeken zal wederzijds
vertrouwen moeten worden opgebouwd en onderhouden. 

De Commissie acht het van belang dat een voorziening wordt getroffen voor de
informatie-uitwisseling in het geval van samenloop tussen een strafrechtelijk onderzoek en een
onderzoek door een (andere) onafhankelijke onderzoekinstantie. Zij beveelt aan dat de
ervaringen met het samenspel tussen haar en het openbaar ministerie en de politie worden
betrokken bij het treffen van zo’n voorziening. 

Direct na de ramp, en al vóór de installatie van de Commissie, zijn de al genoemde acht
rijksinspecties met eigen onderzoeken begonnen. De Commissie heeft zich, gaande haar eigen
onderzoek, afgevraagd of het besluit daartoe wel gelukkig is geweest. Immers, de samenloop
van de inspectie-onderzoeken met haar onderzoek heeft de nodige vragen opgeroepen in de
samenleving, over het nut van zoveel onderzoeken, en ook over de onafhankelijkheid van
onderzoek door de overheid zelf. In dat verband moet worden gewezen op het feit dat
sommige van de inspecties, door hun taakgebied, geheel los staan van SE Fireworks en zijn
contacten met de overheid, terwijl andere een dubbelrol hebben, doordat het bedrijf wél viel
binnen hun taakgebied als inspectie. De samenloop van de onderzoeken heeft verder ook geleid
tot een zeker ongenoegen bij degenen die onderwerp waren van onderzoeken van twee kanten
(en daarbij soms ook nog van het strafrechtelijk onderzoek).  
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Denkbaar zou zijn geweest dat de capaciteit en de deskundigheid van de inspecties ter
beschikking waren gesteld aan de Commissie. Deze had dan kunnen beslissen op welke wijze zij
daarvan gebruik zou willen maken, en vervolgens uiteraard de volle verantwoordelijkheid
hebben gehad ook voor de inbreng vanuit de betreffende inspecties. Verder was het dan aan de
Commissie geweest om de maatregelen te treffen die nodig waren om het vertrouwen in de
onafhankelijkheid van haar werk te bevorderen, en om eventuele aanvullende capaciteit aan te
trekken. 

Voor de betrokken ministers had een en ander geen bezwaar behoeven te zijn. Immers,
zij hebben nu allen de instelling van de Commissie mee gedragen. Bovendien is in het kabinet
als lijn afgesproken dat niet op de inspectierapporten wordt gereageerd voordat de Commissie
haar rapport heeft uitgebracht. 

i. Doelstellingen van het onderzoek

De Commissie heeft zich vier doelen gesteld, die hierboven al zijn genoemd. Drie van deze
doelen worden rechtstreeks zichtbaar in de rapportage:

• het doel van waarheidsvinding is leidend geweest voor de
onderzoekactiviteiten die hebben geresulteerd in de feitelijke gedeelten in de
onderzoekrapporten. De Commissie heeft getracht in dit deel van haar werk zo
goed mogelijk recht te doen aan de belofte van een diepgaand en integraal
onderzoek; 

• in de drie onderzoekrapporten en in het eindrapport heeft de Commissie waar
mogelijk aangegeven door wie en hoe welke verantwoordelijkheden zijn
gedragen, en daarover haar oordeel gegeven;

• in de drie onderzoekrapporten en in het eindrapport heeft de Commissie,
met name door het formuleren van aanbevelingen, op tal van plaatsen
aangegeven tot welke lessen de vuurwerkramp aanleiding geeft.  

De Commissie vond het geen eenvoudige opgave om deze drie doelen zo goed mogelijk te
effectueren. Zij zag zich gesteld voor een zeer breed onderzoekterrein, een grote
verscheidenheid van onderwerpen en van de daar bij horende deskundigheden, een groot
aantal betrokkenen, de gevoeligheid die voortvloeit uit de ernst van de ramp, en grote
tijdsdruk. Anderen zullen moeten beoordelen in hoeverre de Commissie, bezien vanuit de
genoemde drie doelen, is geslaagd in haar opdracht. 

Wat betreft het leren van lessen wil de Commissie hier nadrukkelijk aandacht vragen voor het
volgende. Een reeks van aanbevelingen, aan een reeks van geadresseerden, kan slechts een
voorzet geven. Het leren zelf zal moeten gebeuren door degenen tot wie de aanbevelingen zijn
gericht, en wel in de vorm van het nemen en uitvoeren van de maatregelen waartoe de
vuurwerkramp aanleiding geeft.

Voor het vertrouwen van de samenleving in de overheid is het van kardinaal belang dat het niet
blijft bij een rapport van een onafhankelijke onderzoekcommissie, maar dat de overheid
daadwerkelijk lering trekt uit de tragedie van en de ervaringen na de vuurwerkramp. Evenzeer
van belang is dat zij dat goed zichtbaar maakt naar de samenleving. 
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De laatste van de aanbevelingen in onderzoekrapport A is daar op gericht. Juist voor dat deel
van het onderzoek heeft die aanbeveling extra gewicht. Immers, zoals ook de Commissie heeft
ervaren, vragen velen in de samenleving zich af of en hoe de overheid de lessen uit de
vuurwerkramp werkelijk ter harte zal nemen. Een dergelijke reactie getuigt van een scepsis
waaraan de overheid niet voorbij mag gaan. 
Uiteraard geldt de aanbeveling aan de overheid om de samenleving te laten zien en merken op
welke wijze lering wordt getrokken uit de vuurwerkramp ook voor de aanbevelingen in de
beide andere onderzoekrapporten. 

Blijft over het vierde doel: bijdragen aan verwerking van de ramp, en, zo mogelijk, aan herstel
van vertrouwen in de overheid. Een ramp is voor de getroffenen een zeer ingrijpende ervaring,
die vaak een diep spoor zal trekken door hun hele verdere leven. Zo bezien, zal het boek voor
vele getroffenen nooit gesloten worden. Dit neemt niet weg dat het leven doorgaat, en dat
iedere getroffene de vuurwerkramp een plaats zal moeten zien te geven in zijn of haar leven.
Onderzoek naar de ramp kan daar mogelijk aan bijdragen.

De Commissie is zich er van meet af aan van bewust geweest dat zij dit doel niet zelf kan
realiseren. Zij kon slechts trachten om haar werk zo goed mogelijk te doen, om door de aanpak
van haar werk vertrouwen te wekken in haar grondigheid en onpartijdigheid, en om lessen te
formuleren die althans kunnen helpen om de harde ervaringen van de ramp zin te geven voor
de toekomst. Dat laatste onderstreept overigens de dure plicht van de overheid om die lessen
daadwerkelijk in praktijk te brengen, ook met het oog op herstel van vertrouwen. 

Het is aan ieder die door de ramp is getroffen om te bepalen of het onderzoek voor hem of
haar van betekenis zal zijn in het verdere proces van verwerking van de ramp. 

9 Dankwoord

Zonder haar kernteam had de Commissie haar taak niet kunnen vervullen. Daarom wil de
Commissie hier graag haar bijzondere dank uitspreken aan de medewerkers van dit kernteam,
met wie het een genoegen was om samen te werken. Dat deze rapportage er nu ligt, is in
belangrijke mate ook hun verdienste.
De Commissie is ook de medewerkers van de door haar ingeschakelde bureaus en deskundigen
erkentelijk voor het werk dat zij hebben verzet, en voor de plezierige samenwerking. 

De Commissie heeft veel signalen ontvangen waaruit blijkt van vertrouwen dat in de
samenleving in haar wordt gesteld. Zij heeft zich bemoedigd gevoeld door dat vertrouwen,
en hoopt dat zij dat met haar rapportage zal hebben verdiend. 

Tenslotte wil de Commissie haar dank uitspreken aan de opdrachtgevers, voor het in haar
gestelde vertrouwen. Dat vertrouwen is ook daarom bijzonder, omdat de overheid die een
onafhankelijke Commissie instelt om – in volle vrijheid – haar handelen te onderzoeken, zichzelf
in een ongemakkelijke positie brengt. De Commissie rekent er op dat de opdrachtgevers nu even
voortvarend aan de slag gaan met de resultaten van haar werk als zij hebben besloten tot een
onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp. 

Enschede/Den Haag, 28 februari 2001
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1 De gevolgen van de vuurwerkramp

De vuurwerkontploffing van 13 mei 2000 bij het vuurwerkbedrijf SE Fireworks heeft ongekende
gevolgen. Een aanvankelijk onschuldig lijkend brandje escaleert even na 15.30 uur tot een
vuurwerkramp die in Nederland haar gelijke niet kent.
De gevolgen zijn letterlijk rampzalig. De ramp kost direct aan achttien mensen – onder wie vier
brandweermannen – het leven. Drie personen raken als gevolg van de ramp vermist. Inmiddels
worden ook zij tot de dodelijke slachtoffers gerekend.
Ongeveer 950 personen raken als gevolg van de ramp gewond, van wie een aantal ernstig.
Eén van hen overlijdt vijf maanden na de ramp. Het aantal personen dat als direct gevolg van de
ramp is omgekomen, bedraagt daarmee 22.
De ontploffing richt een enorme ravage aan in de wijde omtrek van het vuurwerkbedrijf. Ruim
tweehonderd woningen worden verwoest. Een aantal daarvan wordt in één klap met de grond
gelijkgemaakt. Nog eens bijna driehonderd woningen raken zwaar beschadigd en worden door
de gemeente onbewoonbaar verklaard. In totaal verliezen ongeveer 1.250 mensen hun
onderkomen als gevolg van de ramp. Een aantal van hen raakt al of bijna al zijn bezittingen
kwijt. 
Niet alleen woningen worden getroffen. Bijna vijftig bedrijfsgebouwen raken zwaar of
onherstelbaar beschadigd, en de ateliers van ongeveer zestig kunstenaars worden vernield.

Ook buiten het eigenlijke rampgebied, zoals dat na de ramp wordt omgeven door een
schutting, is de schade aan woningen enorm. Volgens schatting van de gemeente Enschede
raken ruim 1.500 woningen buiten het rampgebied beschadigd. Van de bijna driehonderd
onbewoonbaar verklaarde woningen staan er vijftig buiten de schutting.
In de zogenoemde binnenring, het eigenlijke rampgebied, woonden 4.163 personen, in de
zogenoemde buitenring 5.724 personen.
Als gevolg van de ramp worden ongeveer 10.000 personen gedwongen ten minste één nacht
elders te overnachten. Het gaat daarbij om de 2.400 huishoudens uit de binnenring en ongeveer
600 huishoudens uit de buitenring.
De totale materiële schade als gevolg van de ramp wordt op zeker een miljard gulden geschat.

2 Het getroffen gebied en zijn bewoners 

Het vuurwerkbedrijf SE Fireworks was gevestigd aan de Tollensstraat in de wijk Enschede-Noord.
Enschede-Noord is onderverdeeld in zeven buurten. Het vuurwerkbedrijf stond in de buurt
Roombeek. De buurt Roombeek wordt ook wel aangeduid als Roombeek/Roomveldje. 
Roombeek wordt aan de noordzijde begrensd door de Dr. J. van Damstraat,
de Stroinksbleekweg, de Hulsmaatstraat en de Postweg, aan de oostzijde door de
Oldenzaalsestraat, aan de zuidzijde door de Lasondersingel, en aan de westzijde door de
Deurningerstraat. De Roomweg doorsnijdt de wijk Roombeek van west naar oost. 
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De Tollensstraat, die door de vuurwerkontploffing geheel is weggevaagd, was een zijstraat van
de Roomweg. Als gevolg van de ramp wordt meer dan de helft van de totale oppervlakte van
Roombeek van 74 ha verwoest. 
Van de buurten die Roombeek omringen, worden (delen van) Mekkelholt, Lasonder/Zeggelt en
Walhof/Roessingh eveneens zwaar getroffen door de ramp.

Op 1 januari 2000 woonden er 3.080 personen in Roombeek. Van hen waren er 2.195 van
Nederlandse afkomst, en 230 van niet-Nederlandse maar wel westerse afkomst. De grootste
groep niet-westerse allochtonen werd gevormd door de 225 personen van Turkse afkomst.
Daarnaast woonden er onder anderen 85 personen met een Surinaamse of Antilliaanse
achtergrond, en 48 personen met een Marokkaanse achtergrond. 

Van de ongeveer 1.400 woonruimten die Roombeek op 1 januari 2000 telde, werden 
er ongeveer 580 bewoond door de eigenaren en evenveel verhuurd door
woningbouwcorporaties. De overige woonruimten werden verhuurd door particuliere
verhuurders. Van het totaal aantal woningen stond bijna de helft in een rij. Daarnaast ging 
het om ongeveer 340 twee-onder-een-kap woningen, en 53 vrijstaande woningen. Van de
overige woningen behoorden er 221 tot de categorie hoogbouw.
De woningen in Roombeek waren ten tijde van de ramp gemiddeld vijftig jaar oud.

Roombeek kent enkele markante gebouwen, waaronder de Grolsch-fabriek direct ten noorden
van de Roomweg, de voormalige textielfabriek De Bamshoeve, ten oosten van het terrein van
SE Fireworks, en de machinefabriek Thole. Ook het Rijksmuseum Twenthe staat in Roombeek.
De Grolsch-fabriek is met ongeveer 640 werknemers veruit de grootste werkgever in Roombeek.
De fabriek wordt door de vuurwerkontploffing zwaar beschadigd, maar kan niettemin snel na
13 mei 2000 de productie van bier hervatten. Het herstel van de schade aan het fabriekscomplex
neemt maanden in beslag. Het administratief personeel van de brouwerij werkt na de ramp
ongeveer vijf maanden vanuit de vestiging van de zusterbrouwerij in Groenlo. In oktober 2000 is
de kantoorruimte in de Enschedese vestiging hersteld.
De machinefabriek Thole raakt door de ontploffing onherstelbaar beschadigd.
Als gevolg van de teloorgang van de textielindustrie was De Bamshoeve sinds 1990 niet meer als
textielfabriek in bedrijf. In het fabriekscomplex worden in de loop van de jaren de ateliers van
tientallen kunstenaars en verschillende kleine bedrijven gevestigd. In totaal hadden ongeveer
150 personen een werkplek op het bedrijventerrein Bamshoeve.

Naast de locaties van de genoemde bedrijven kende Roombeek meer dan honderd
werkgelegenheidslocaties. Veelal waren op die locaties kleine ondernemingen gevestigd in de
sfeer van zakelijke dienstverlening, handel en reparatie. Deze ondernemingen telden gemiddeld
nog geen vier werknemers.

3 Enkele karakteristieken van Roombeek

In de periode na de ramp verschijnen in de media tal van artikelen over de door de ramp
getroffen buurt Roombeek. Deze geven soms een nogal negatief beeld van de buurt en haar
bewoners. Het zou gaan om een achterstandsbuurt met veel sociale problemen. Onderzoeken
van I&O Research te Enschede, een onderzoekbureau dat al jarenlang onderzoek in de
gemeente Enschede verricht, wijzen echter uit dat Roombeek in vergelijking met de andere
buurten in Enschede niet een uitzonderlijke positie inneemt.

Eindrapport

28

B
alktekst



De omvang van de ramp

29

250 meterBinnenring

Buitenring

Deppenbroek Voortman, Amelink

Mekkelholt

Roombeek, Roomveldje

Schreurserve

Laares-West

Lasonder, ’t Zeggelt
Boddenkamp

Toekomst

Walhof, Roessingh

Bolhaar

Figuur 1 Overzicht van het door de ramp getroffen deel van Enschede (situatie 15 mei 2000)



I&O Research te Enschede stelt onder meer jaarlijks de zogenoemde ‘Buurtatlas Enschede’
samen. In de buurtatlas worden de vijftig buurten waarin Enschede is onderverdeeld, op allerlei
punten onderling met elkaar vergeleken, en worden onder andere de sociale en de fysieke
positionering van de buurten bepaald.
De sociale positionering is gebaseerd op de zogenoemde bewonersscore, die kan worden
beschouwd als een totaalmaat voor het welzijnsniveau in de desbetreffende buurt. Indicatoren
zijn in dat verband onder andere inkomen en werk, sociale problemen en gezondheid. Via de
bewonersscore wordt de sociale voorrangspositie van de desbetreffende buurt vastgesteld.
De bewonersscore is zo geformuleerd dat naarmate deze score hoger is het welzijnsniveau lager
is. Een buurt met een hoge bewonersscore staat hoog op de sociale ranglijst van de vijftig
buurten, en kan daarmee worden beschouwd als een ‘probleembuurt’.
De fysieke positionering geeft een indicatie van de staat van de woningen. Hoe hoger op de
ranglijst, des te slechter is de kwaliteit en de onderhoudstoestand van de woningen in de
desbetreffende buurt.
In de buurtatlas 1998/1999 staat Roomwijk qua sociale voorrangspositie op de zeventiende
plaats, en qua fysieke voorrangspositie op de vijftiende plaats.
Roombeek neemt dus op geen van beide ranglijsten een uitzonderlijke positie in.
De buurten Mekkelholt, Walhof/Roessingh en Lasonder/Zeggelt staan op beide ranglijsten op
een lagere plaats, hetgeen betekent dat het welzijnsniveau in die drie buurten hoger is dan dat
in Roombeek en dat de kwaliteit en de onderhoudstoestand van de woningen in die drie
buurten beter zijn dan die in Roombeek.

4 De planologische ontwikkeling van Roombeek

Doordat in de jaren negentig in Roombeek een aantal gebouwen van textielbedrijven werd
afgebroken, ontstond een braakliggend terrein. Voor dit terrein was het ontwikkelingsplan
Groot Roombeek vastgesteld. Het betrof hier een binnenstedelijke nieuwbouwlocatie met een
oppervlakte van ongeveer 33 ha. Op deze locatie zouden circa 1.100 woningen worden
gebouwd. Door de vuurwerkramp wordt een deel van dit plangebied getroffen; het deel van
Roombeek dat als gevolg van de vuurwerkramp opnieuw moet worden ontwikkeld, wordt
vooralsnog aangeduid als het ontwikkelingsgebied Roombeek West. Dit ontwikkelingsgebied
heeft een oppervlakte van ruim 42 ha.
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