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1. Inleiding 

Al eeuwenlang vieren hindoes het begin van de lente en de overwinning van het goede op 
het kwade met een kleurrijk spektakel: het Holi- of Holi-Phagwafeest. Tijdens dit feest 
werpen de mensen elkaar gekleurd poeder toe en beschilderen ze elkaar ermee. Verschillen 
tussen religie en afkomst, maatschappelijke grenzen tussen sociale lagen, jong en oud, rijk 
of arm vallen even weg. Op deze dag zijn alle mensen gelijk.  
 
De afgelopen jaren rukt het gebruik van kleurpoeder (holipoeder) ook op bij niet-
hindoestaanse (groeps-)activiteiten, vooral in de Verenigde Staten en Europa. Commerciële 
organisaties organiseren betaalde hardloopactiviteiten en muziekfestivals zoals de Holi 
Festivals of Colours en The Color Runs in grote steden zoals London, Berlijn en Amsterdam. 
Deze activiteiten worden soms gekoppeld aan goede doelen.  
 
De deelnemers van kleurenruns krijgen bij binnenkomst een zakje kleurpoeder en worden 
geacht dit – liefst met zoveel mogelijk bijgekochte zakjes of spuitflesjes poeder- zoveel 
mogelijk over elkaar te verspreiden. Vanaf podia of markante plaatsen langs de route 
verhoogt de organisatie vaak de feestvreugde door met forsere middelen zoals omgebouwde 
poederblussers of luchtkanonnen grote kleurwolken te verspreiden.  

 
Ook op particuliere feestjes wordt kleurpoeder steeds vaker gebruikt. 
 
Op 27 juni 2015 vond – in de buitenlucht - een stofexplosie van kleurpoeder plaats tijdens 
de”Color Play Asia party”in het Formosa Fun Coast Waterpark in Taipei (Taiwan). 
Dit gebeurde terwijl ca. 1000 jongeren feestten voor het podium dat was opgesteld in een 
droog gelegd zwembad. Door de voortplantende ontbranding van opwervelend poeder 
raakten 508 personen gewond. Van 199 van hen was de toestand kritiek. Intussen zijn voor 
zover bekend 11 slachtoffers overleden (17 aug. 2015).  
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Het gebruikte poeder was regulier holipoeder, bestaande uit gekleurd maïsmeel. De wijze 
van verspreiding van het poeder tijdens het concert – middels poederkanonnen vanaf het 
podium – veroorzaakte een dichte stofwolk in het gebied voor het podium. Feestvierders in 
dit gebied stonden bijna enkeldiep in het maïsmeel. Het poeder werd ook herhaaldelijk 
opgewerveld door luchtblazers en spuitbussen met samengeperste lucht.  
Om 21.30 uur vond een grote stofexplosie plaats, toen een wolk gekleurd poeder het publiek 
in werd gespoten en ontbrandde. Een amateurvideo van een bezoeker aan de zijkant van het 
feestterrein toont ineens een grote vuurbal. Bezoekers vluchtten weg in een muur van vuur, 
gevoed door poeder dat zij zelf in hun vlucht opwervelden.  
https://www.youtube.com/watch?v=6xi2-tGriwg 
Een video vanaf het podium toont duidelijk dat het opwervelen van poeder de situatie 
aanzienlijk verergerde. https://www.youtube.com/watch?v=gYtljIbh0xk 
 
Veel slachtoffers waren luchtig gekleed vanwege het warme weer (36.6 °C) en hadden 
brandwonden over grote delen van hun lichaam. Sommigen raakten voor 80 tot 90% 
verbrand.  
 
Direct na het ongeval werd het waterpark in opdracht van de burgemeester gesloten ten 
behoeve van een strafrechtelijk onderzoek. De organisator van het festival werd 
gearresteerd. De volgende dag werd het gebruik van kleurpoeders bij evenementen door de 
premier verboden tot het onderzoek zou zijn afgerond en het poeder als veilig zou kunnen 
worden beschouwd.  
 
Onderzoekers vroegen zich af hoe het poeder was ontstoken: door een sigaret of een vonk?  
De producent van het poeder meldde dat het poeder kan ontbranden wanneer het warm 
weer is en de wolk een hoge deeltjesdichtheid heeft. Op de verpakking zou een 
waarschuwing staan dat men het poeder niet zou moeten gebruiken in gesloten ruimten of 
bij hoge temperatuur. De gemeente verklaarde dat de ontstekingsbron nog onbekend was, 
maar dat het warm was en meerdere mensen rookten. Roken was toegestaan tijdens het 
feest en na afloop werden ca 40 sigarettenpeuken gevonden. Volgens de brandweer zou ook 
het hete oppervlak van een podiumlamp de ontstekingsbron kunnen zijn geweest. In de 
eerste video hierboven wordt een luidspreker aangewezen als ontstekingsbron. In augustus 
2015 is gemeld dat een hete podiumlamp waarschijnlijk de ontstekingsbron is geweest. 
 
De “Color Play Asia Party” in Taipei was niet het eerste kleurenfestival in Taiwan. De eerste 
vond in augustus 2013 plaats in de stad Kaohsiung. In dat jaar waarschuwde een expert van 
de National Tsing Hua Universiteit al dat het poeder dat bij kleurenfeesten wordt gebruikt, 
een stofexplosie zou kunnen veroorzaken als het gebruikte materiaal brandbaar was (1) 
https://www.youtube.com/watch?v=wcrqRWfLb4o 
Ook in Amsterdam Amstelland en in andere brandweerregio’s in Nederland vinden 
activiteiten plaats waarbij kleurpoeders worden gebruikt.  
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2. Doel 

a. Tijdelijk ondersteunen van brandweeradviseurs van brandweer Amsterdam Amstelland bij 
advisering van kleurpoederactiviteiten in de komende tijd, door het ter beschikking 
stellen van de bevindingen van brandtests van kleurenpoeder en hierop gebaseerde 
tijdelijke veiligheidsadviezen. 

b. Dit in afwachting van een hopelijk door de NVWA uit te voeren onderzoek naar het 
brandgevaar van kleurpoeder met daaruit voorkomende landelijke aanbevelingen voor 
het veilig omgaan met kleurpoeder tijdens evenementen. 

 

3. Onderzoeksvragen 

a. Brandbaarheid: is kleurpoeder brandbaar en is er verschil in brandbaarheid tussen 
poeders van verschillende merken, gecertificeerd of niet-gecertificeerd?1 

b. Ontsteking: kan het poeder worden ontstoken door de verschillende 
ontstekingsbronnen die kunnen voorkomen bij festivals?  

c. Verspreidingsmethoden: maakt het voor de brandbaarheid van het poeder uit, op 
welke wijze het wordt verspreid? 

 

4. Opzet onderzoek 

Via www.kleurenpoeder.nl zijn op 1 augustus 2015 van zowel niet gecertificeerd poeder 
(zakjes uit India met Engels opschrift) als gecertificeerd poeder (zakjes met Nederlands 
opschrift) meerdere zakjes per kleur gekocht. Ook is een spuitflesje gekocht waarmee het 
poeder met de hand kan worden verspoten.  
 
Beide poeders bestaan uit maïsmeel met kleurpoeder. Het verschil tussen gecertificeerd en 
niet-gecertificeerd poeder ligt daarin, dat gecertificeerd poeder gegarandeerd bestaat uit 
biologisch maïsmeel met natuurlijke kleurstoffen. Tevens is dit poeder aantoonbaar 
onderzocht op de aanwezigheid van asbest en zware metalen en veilig verklaard voor mens 
en milieu.  

     
Zakje niet-gecertificeerd poeder uit India met productinformatie. 

                                           
1
 Vergunningverlenende instanties vragen van organisatoren bewijs dat het gebruikte poeder milieuveilig is. Dit 

tonen leveranciers aan met certificaten die melden dat het materiaal biologisch afbreekbaar is, gekleurd is met 

natuurlijke verfstoffen en geen asbest of zware metalen bevat  is geteeld (zie bijlage 1) 
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Voor de testdag op 5 augustus 2015 zijn de volgende proeven uitgewerkt 
 
Test 1 – brandbaarheid poeder  

1.a. Is kleurpoeder brandbaar?  
1.b. Is er verschil in brandbaarheid tussen gecertificeerd en niet-gecertificeerd poeder 
Uitvoering: beide poeders verstrooien boven een brandend waxinelichtje 

 
Test 2 – Ontsteking poeder door potentiële ontstekingsbronnen op festivals 
Op festivals kunnen de volgende ontstekingsbronnen regelmatig voorkomen: 

a. Aansteker  
b. Sigaret 
c. Halogeenlamp (podiumlamp) 
Bij deze tests is de aansteker (open vlam) in verband met de veiligheid van de 
uitvoerders gesimuleerd middels een brandend waxinelichtje. Om het waxinelichtje te 
herontsteken wanneer het was uitgegaan is gebruik gemaakt van een gasbrander van het 
BOCAS. 
Voor de sigaret heeft één van de bij de uitvoering betrokken personen gerookt “in belang 
van de dienst”.  
Als “podiumlamp” is een halogeenlamp van een autoladder gebruikt.  
 

Test 3 - Verschillende verspreidingsmethoden 
De meest gangbare methoden voor verspreiding van kleurpoeder bij kleurenfestivals zijn  
(zie bijlage 2): 
a. uit de hand (direct of uit een zakje) 
b. uit een spuitflesje van de poederleverancier 
c. met behulp van een “shooter” (confettikanon met ontsteking)  
d. met behulp van een poederblusser 
e. met behulp van een poederkanon 
f. door opwervelen van reeds verstrooid poeder (onbedoeld neveneffect) t.g.v. lopende en 
   rennende personen. In Taiwan werd het poeder tijdens het ongeval ook opgewerveld door  
   een brandblusser. Dit is echter niet meegenomen in de tests, aangezien het feitelijk niet  
   uitmaakt, wat de oorzaak is van de opwerveling.  
 
Van bovenstaande verspreidingsmethoden zijn a, b en f uitgetest. De andere methoden zijn 
feitelijk “meer van hetzelfde”: een effectieve verspreiding door aandrijving met lucht of een 
explosieve lading.  
Als ontstekingsbron zou een “rustige kleine vlam” worden gebruikt die zoveel mogelijk lijkt 
op de vlam van een aansteker. Voor de uitvoering is de keuze gevallen op een waxinelichtje  
mogelijk gebruik gemaakt van een waxinelichtje.  
 
Veiligheid Degenen die met poeder en vuur werken, dragen volledige uitrukkleding en  

ademlucht. Degenen die vanaf de buitenzijde van de container opnamen  
maken, dragen een P3-mondkapje. 
 
De proeven worden uitgevoerd in de flashovercontainer van het BOCAS, die  
specifiek bestemd is voor brandoefeningen en waarin zich behalve het  
testmateriaal geen andere materialen bevinden 
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5. Bevindingen 

Op woensdagmiddag 5 augustus 2015 zijn de 

praktijktests uitgevoerd in de flash-overcontainer van 

het opeldingscentrum van brandweer Amsterdam 

Amstelland, het BOCAS op Schiphol. 

 Bij de uitvoering waren 4 medewerkers van 

brandweer Amsterdam Amstelland betrokken: Peter 

Krom (Risicobeheersing),  Siemco Baaij en Jetty 

Middelkoop (Brandweerkunde) en Jordy van der Veer 

(Team Brandonderzoek, TBO).  

Peter en Jordy verzorgden in uitrukkleding en 

ademlucht de feitelijke uitvoering van de proeven, 

Siemco en Jetty deden de coördinatie, losse opnamen 

en logistiek. 

Aangezien door de sterke wind het waxinelichtje regelmatig werd uitgeblazen, is gebruik 

gemaakt van een gasbrander om het waxinelichtje aan te steken. Een aantal malen bleek dit 

door te sterke windvlagen onmogelijk en is de gasbrander zelf als ontstekingsbron gebruikt. 

5.1  Brandbaarheid poeder 

Zowel het gecertificeerde als het niet-

gecertificeerde poeder bleken brandbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ontstekingsbronnen 

Een waxinelichtje (en daarmee ook een aansteker) bleek een geschikte ontstekingsbron voor 

kleurpoeder (zie foto hierboven). 

 

Een sigaret die brandend was neergelegd, bleek niet 

in staat het poeder te ontsteken. Het gloeien nam 

door het ontbreken van actieve aanzuiging zeer snel 

af. Mogelijk zou ontsteking wel zijn gelukt wanneer 

iemand tijdens het actief roken in een voldoende 

dichte poederwolk zou staan. Dit in de praktijk 

testen was echter net teveel gevraagd……. 
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Ook ontsteking van een poederwolk door een gloeiend hete halogeenlamp bleek mogelijk – 

zij het indirect. Poeder dat op de lamp viel, ging smeulen en gloeien. De gloeiende 

poederklomp bleek vervolgens in staat, een poederwolk te ontsteken. 

  
      Kleurpoeder ontbrandt op een hete    De smeulende kluit is in staat, een  

      Halogeenlamp           poederwolk te ontsteken 

 

5.3 Verspreidingsmethoden 

Het ontsteken van kleurpoeder door het met de hand te werpen lukte bij deze test niet. Het 

poeder kon door het werpen niet voldoende fijn worden verdeeld om een brandbare wolk te 

creëren. Met andere woorden: er kon geen “ideaal” of stoichiometrisch mengsel worden 

gecreëerd (een juiste mengverhouding tussen brandstof en zuurstof). 

Kleurpoeder dat werd verspoten vanuit een officiëel kleurpoederflesje ontbrandde zeer goed. 

Met het flesje kon wel een ideale poederwolk worden gevormd.  
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Ook opwervelend poeder dat eerder op de grond was verstrooid kon relatief gemakkelijk 

worden ontstoken: 

 

Afhankelijk van de mate van opwerveling ontstond daardoor soms een indrukwekkende 

vuurbal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Uitbreiding proeven met andere merken kleurpoeder 

In de loop van augustus hebben twee leveranciers van kleurpoeders, te weten TheColorRun 

en Magic FX BV, het testteam gevraagd ook 

hun poeders te testen.  

Deze poeders zijn op woensdag 9 september 

2015 op dezelfde oefenlocatie getest, doch 

alleen op brandbaarheid.  

Dit geschiedde zowel met behulp van een 

waxinelichtje (normale brandtest) als met een 

gasbrander (check op evt. brandbaarheid van 

moeilijk tot niet brandbare poeders bij een 

hoge vuurbelasting).  
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Het poeder van TheColorRun bleek op geen enkele wijze te ontsteken. 

    
Ideale wolk uit de spuitfles     opwervelen van poeder    de gasbrander 

 

FX-poeder bleek moeilijk te ontsteken. Boven een kleine vlam brandde een ideale wolk niet.  

Werd een berg poeder bewerkt met de gasvlam, dan ontstonden er gloeinestjes. 

   
 

Werd FX-poeder in de hete gasvlam geworpen of gespoten, dan werd het poeder wel 

ontstoken maar het leek bijna “onwillig”. De ontsteking ging duidelijk minder makkelijk dan 

bij het poeder van de eerste testserie.  
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6.  Conclusies  

6.1. Brandbaarheid kleurpoeder 

Op grond van de uitgevoerde praktijktests kan het volgende worden geconstateerd: 

a. Kleurpoeder op basis van puur maïsmeel kan eenvoudig worden ontstoken door een 
kleine vlam of – indirect – door smeulend poeder op een gloeiend heet oppervlak.  

b. Het vanuit de hand of vanuit een zakje gooien van 
dergelijk kleurpoeder leidt niet snel tot een te 
ontsteken poederwolk, omdat het moeilijk is door 
gooien een ideale, voldoende dichte poederwolk te 
creëren. Ontsteking van een poederwolk op deze wijze 
is theoretisch echter wel mogelijk: zie foto hiernaast.   

c. Een spuitfles en opwervelen creëren gemakkelijk een 
ideale poederwolk. Hetzelfde geldt naar verwachting 
voor shooters, poederblussers en poederkanonnen.  

d. Dat een poederkanon en opwervelen een ideale 
poederwolk kunnen creëren, heeft het drama in het waterpark in Taiwan feitelijk al 
aangetoond.  
 

Zowel het niet-gecertificeerde als het gecertificeerde kleurpoeder van de firma Kleuren-
poeder.nl bestaat uit maïsmeel met een biologische kleurstof. Dit kleurpoeder kan 
ontbranden wanneer er sprake is van een voldoende dichte, fijn verdeelde poederwolk in 
combinatie met een ontstekingsbron. 
 
Kleurpoeder van TheColorRun, dat volgens de website bestaat uit een mengsel van maïsmeel 
en bakpoeder (zie bijlage A, pagina 14), ontbrandde niet. Het leek feitelijk wel bluspoeder! 
 
Kleurpoeder van de firma FX ontbrandde niet boven een kleine vlam met weinig 
ontstekingsenergie. Boven een hete gasvlam ontbrandde het wel, maar minder makkelijk 
dan kleurpoeder van Kleurpoeder.nl.  
 
Kleurpoeders van andere leveranciers zijn in deze testsessie niet getest. Hierover kan 
daarom geen uitspraak worden gedaan.  
 
Het is van groot belang, dat de brandbaarheid van het poeder dat men bij een evenement 
wenst te gebruiken, vooraf wordt getest op brandbaarheid. De test dient betrekking te 
hebben op ontsteking van een poederwolk door een open vlam. Brandbaarheidstests waarbij 
gebruik wordt gemaakt van liggend poeder of een hete ontstekingsbron zonder open vuur 
geven geen relevante informatie. 
 
 
6.2. Productinformatie  
6.2.1.  Verpakking 
Op zakjes kleurpoeder van www.kleurpoeder.nl staat enige productinformatie en een 
duidelijke gebruiksaanwijzing. Helaas wordt geen melding gemaakt van mogelijk 
brandgevaar bij verspreiding van poeder. Op de verpakking van de beide andere poeders 
staat behalve de naam van het product helemaal niets vermeld.  
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6.2.2.  Websites 
Op de websites van leveranciers van kleurpoeder wordt vooral gewezen op het feit dat hun 
poeder bestaat uit milieuvriendelijke stoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu en 
makkelijk afbreekbaar zijn. Voor zover wordt gewaarschuwd, betreft dit alleen de kans op 
irritatie van ogen en luchtwegen. 
 
6.2.3.  Productcertificaten 
Het blijkt niet makkelijk, testcertficaten van het te gebruiken kleurpoeder te krijgen van de 
organisatie van een evenement. De certificaten die worden overlegd, betreffen vooral het 
milieurisico (aanwezigheid van zware metalen en asbest). De certificaten over brandbaarheid 
geven hetzij een niet te controleren verklaring zonder enige verwijzing naar een erkende 
test, zoals “Colored Powder Material tested and approved for safe use. It is not flammable or 
explosive in outdoor conditions” (evenement in Amersfoort in het najaar). Of de certificaten 
refereren alleen aan tests zonder open vlam of van stil liggend kleurpoeder dat wordt 
opgewarmd. Dergelijk documenten geven geen enkele garantie dat een kleurpoeder in 
wolkvorm niet zal ontbranden boven een open vlam. 
 
 
6.3. Incidenten met kleurpoeders elders 
Behalve het poederdrama in Taiwan konden op internet geen andere kleurpoederincidenten 
worden gevonden. Ook in de internationale database voor ongevallen met gevaarlijke stoffen 
“FACTS” zijn dergelijke ongevallen niet vermeld. Vraag is trouwens, of kleurpoeder-
ongevallen snel in FACTS terecht zouden komen: organische poeders zoals maïsmeel zijn 
immers niet geclassificeerd als gevaarlijke stof. Aangezien het gebruik van kleurpoeder 
echter pas de laatste jaren een steeds grotere vlucht neemt, kan niet worden uitgesloten dat 
dergelijke incidenten in de toekomst vaker zullen voorkomen.  

 
6.4. Advisering door de brandweer bij kleurpoederevenementen 
Nu de brandweeradviseurs bekend zijn met het drama in Taiwan, kunnen zij deze kennis niet 
negeren bij hun advisering.  
Op grond van de door Brandweer Amsterdam Amstelland uitgevoerde testsessies blijkt het 
echter niet mogelijk, een algemeen advies te geven betreffende het brandrisico van 
kleurpoeder. Dit omdat de brandbaarheid van de geteste poeders varieerde van zeer 
gemakkelijk brandbaar tot moeilijk brandbaar en onbrandbaar.  
 
Om verantwoord te kunnen adviseren, zouden de organisatoren van evenementen de 
brandweer moeten voorzien van relevante productinformatie over het poeder dat zij willen 
gebruiken. De huidige certificaten zijn daarvoor ongeschikt, aangezien die voorbij gaan aan 
de mogelijkheid van een stofexplosie bij aanwezigheid van een open vlam of een heet 
oppervlak. Bovendien kan de juistheid van certificaten in twijfel worden getrokken wanneer 
zij maïsmeel (mogelijk gemengd met andere stoffen) betitelen als “inorganic” (zie bijlage A, 
Chemtech-Fordcertificaat m.b.t. “TheColorRun”-poeder. 
 
In sommige Amerikaanse staten adviseren state fire marshalls na het kleurpoederdrama in 
Taiwan negatief op kleurpoeder-evenementen met brandbare poeders, op basis van de 
realistische veronderstelling dat de organisatoren van een dergelijk evenement het gebruik 
van ontstekingsbronnen zoals aanstekers en sigaretten bij deelnemers en toeschouwers 
nooit 100% zullen kunnen voorkomen, ook niet wanneer zij daar nadrukkelijk voor 
waarschuwen. https://www.nh.gov/safety/divisions/firesafety/bulletins/documents/2015-05-
ColoredPowderEvent-CombustibleHazards.pdf 
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Het advies in bovenvermelde link 
gaat er trouwens abusievelijk 
vanuit, dat het poederdrama in 
Taiwan binnen plaats vond. Dit 
vond echter buiten plaats, zij het in 
de enigszins beschutte omgeving 
van een droog gemaakt zwembad.  
Dit incident wijst uit dat 
kleurenpoeder ook bij 
buitenevenementen kan worden 
ontstoken! 
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7. Aanbevelingen 

7.1. Advisering door de brandweer 

Organisatoren van een kleurpoederevenement moeten de brandweer bij een vergunning-
aanvraag voorzien van specifieke testresultaten waaruit blijkt of het door hen gebruikte 
poeder kan leiden tot een stofexplosie, wanneer een ideaal mengsel van het poeder in 
contact komt met een open vlam. Wordt deze informatie niet ter beschikking gesteld, dan 
kan de brandweer feitelijk niet goed adviseren op de aanvraag.  
Vraag is, in hoeverre de brandweer in zo’n geval op basis van het ongeval in Taiwan en de 
bevindingen van dit zeer beperkte onderzoek het bevoegd gezag kan adviseren, beperkingen 
op te leggen aan de organisatie van het evenement. 
 
In het advies zou kunnen worden geëist dat – zolang niet bekend is of het poeder gevoelig is 
voor stofexplosie – ontstekingsbronnen worden voorkomen. Aangezien organisaties dat nooit 
geheel in de hand hebben, zou dit in de praktijk feitelijk een verbod op het gebruik van 
kleurpoeder betekenen. Wordt overwogen dit te adviseren aan het bevoegd gezag, dan is 
het raadzaam, dit advies en de mogelijke consequenties te bespreken met een jurist.  
Nu de 2e testsessie heeft uitgewezen dat er ook onbrandbaar kleurpoeder bestaat, zou als 
alternatief kunnen worden overwogen, naar een dergelijk alternatief te verwijzen.  
 
Het is trouwens niet de taak van de brandweer, ontstekingsproeven te doen op het te 
gebruiken poeder! Deze tests waren eenmalig en bedoeld als aanzet voor nader onderzoek 
door een onafhankelijke instantie.  
 
Dit rapport wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan brandweeradviseurs van andere 
regio’s, omdat het incident in Taiwan bij de brandweeradvisering niet mag worden 
genegeerd. Hierbij wordt echter nadrukkelijke vermeld dat voor een gedegen en sluitende 
advisering – ook met andere merken poeders - nader onderzoek nodig is.  
De verzoeken tot verspreiding vanuit Adviseurs Brandveiligheid van andere brandweerregio’s 
verlopen via de Adviseurs Brandveiligheid van de afdeling Risicobeheersing van brandweer 
Amsterdam Amstelland (contactpersoon Peter Krom).  
 
Het rapport zal niet worden verspreid buiten de brandweerorganisatie, omdat de 
onderzoeksopzet te beperkt was voor een algemeen bruikbare conclusie. Hiervoor is een 
uitgebreider onderzoek nodig dat voldoet aan erkende normen en standaarden.  
 
 
7.2. Hoe nu verder 
Aangezien  

• certificaten van kleurpoeder vooral aandacht besteden aan milieu-aspecten  
• deze certificaten niet ingaan op de mogelijkheid van stofexplosie van een ideaal 

kleurpoedermengsel in een open vlam 
• kleurpoederevenementen snel toenemen 
• kleurpoeders ook steeds meer worden gebruikt door particulieren 

zou een onafhankelijke instantie op korte termijn onderzoek moeten doen naar het gevaar 
van stofexplosie door kleurpoeders. Brandweer Amsterdam Amstelland zal haar bevindingen 
daarom ter beschikking stellen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, met het 
verzoek, nader onderzoek te doen. 
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Wanneer de onderzoeksresultaten van de NVWA hiertoe aanleiding geven, kan de NVWA 
producenten en leveranciers dwingen, de benodigde productinformatie te vermelden op 
verpakkingen, gebruiksaanwijzingen en websites en hun product zo nodig aan te passen.  
 
Brandweer Nederland zal worden verzocht, de bevindingen van de NVWA te verspreiden via  

- de landelijk netwerk Risicobeheersing, vakgroep Gebruik  
- de vakgroep brandveilig leven sector Brandveilig gebruik  

 
Mocht de NVWA besluiten geen nader onderzoek te doen, dan zullen de bevindingen van dit 
rapport door Brandweer Amsterdam Amstelland breder bekend worden gesteld binnen de 
brandweer, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of een artikel in Brand & Brandweer. 
 
De leveranciers van de bij deze tests gebruikte poeders zullen separaat door Brandweer 
Amsterdam Amstelland worden geïnformeerd over de bevindingen van dit onderzoek, door 
middel van een geanonimiseerde versie van dit rapport.  
 

8. Literatuur 

Formosa Fun Coast explosion, wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Formosa_Fun_Coast_explosion 

Combustibility Hazards of Colored Powders, Exponent Engineering and Scientific Consulting, 

July 1, 2015, Timothy J. Myers, Ph.D., P.E., CFEI, CFI 

http://www.exponent.com/Combustibility-Hazards-of-Colored-Powders-07-01-2015/ 
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Bijlage A – voorbeelden van certificaten 

Onderzoekscertificaaten van kleurpoeder TheColorRun  
De bijgesloten rapporten/certificaten zijn afkomstig van Fjuze, de organisator van de Color Run in 

Nederland. Daarnaast is informatie van internet toegevoegd 

 

De in de certificaten vermelde tests behelzen het volgende: 

 

NEN-EN 71-2: https://www.youtube.com/watch?v=Beqcsr1gEHQ (vanaf 1 min. 45. �) 

een propaanvlam wordt gedurende een aantal seconden in een hoek van 45 graden tegen het 

testmonster aangehouden. Daarna wordt de snelheid in mm/s gemeten dat de brandbare stof verder 

brandt zonder voeding van de propaanvlam. 

� Bij deze test is wel sprake van een open vlam maar niet van een poederwolk  

(dus geen ideaal mengsel) 

 

ASTM E 1491: Deze test gaat over de AIT (auto-ignition temperature) waarbij een stofexplosie kan 

ontstaan. De test wordt uitgevoerd in een verticale opstelling (Godbert-Greenwald oven) en een 

horizontale opstelling (BAM oven).   

� Bij beide opstellingen van deze test is geen sprake van een open vlam 

 

ASTM E 2019: Deze test gaat over de minimale hoeveelheid energie die nodig is om een mix van 

brandbare stof en zuurstof te ontsteken. De ontsteking vind hierbij plaats met behulp van een 

condensator.. http://safetycommunity.com/photo/minimum-ignition-energy-mie  

� Ook bij deze test is geen sprake van een open vlam 

 

EPA 1030: In deze test wordt een strook van het brandbare stof aangestoken met een propaan-

brander. Hierbij wordt gekeken naar de snelheid waarmee de vlam zich voortplant in het horizontale 

vlak. https://www.youtube.com/watch?v=N0umttkpwbY 

� Bij deze test is wel sprake van een open vlam maar niet van een poederwolk 

 

 

Geen van bovenvermelde erkende tests beproeft de combinatie van een open vlam met een 

poederwolk in de ideale brandverhouding. Deze tests zijn daardoor ongeschikt om 

duidelijkheid te geven over het ontstekingsrisico van een poederwolk bij een open vlam. 

Vraag is: bestaat een dergelijke test wel maar wordt deze niet uitgevoerd, of bestaat zo’n 

test niet? 
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• INORGANIC poeder? Als er maïsmeel in zit, klopt dit niet ! 
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Van: Lieve Nieuwint | FJUZE [mailto:Lieve.Nieuwint@fjuze.nl]  

Verzonden: woensdag 5 augustus 2015 14:53 

Aan: Krom, Peter 

Onderwerp: Poedergebruik The Color Run™ 

Urgentie: Laag 

 

Beste Peter,  

 

Zoals aangegeven heb ik om opheldering gevraagd over de documentatie, waar u nog een 

vraag over had. Zie hier de nadere toelichting: 

 

In that SGS document, the test was done per European Specification as identified in EN 71 

Part 2:2011. The part 2 is described as follow. The last paragraph describes how the test 

was done. 

Part 2 flammability 

 

Part 2 of the standard is intended to reduce the risks of burn injuries associated with children 

being in intimate contact with certain kinds of toy. Most materials used in the production of 

toys will burn if exposed to an appropriate ignition source. Therefore, it is not considered 

practical to require toys to be non-flammable. Instead, the different test methods are based 

on a limited rate of spread of flame or maximum ‘after flame time’, which is intended to 

allow the child to drop the toy or become distanced from the product before serious injury 
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occurs. 

 

The standard concentrates on: 

• clothes worn by a child as disguise costumes – for example, a nurse’s outfit 
• toys a child can enter, such as play tents and tunnels 
• soft filled toys – for instance, animals and dolls for cuddling by a child 
• children’s masks and wigs. 

There are various requirements that need to be achieved when testing the flammability of a 

toy, which are dependent on the type of product that is being tested. For some toys, the 

most important characteristic is the rate of spread of flame, which should be no more than 

30mm/s. For other types of toy, the maximum flaming time is important (for beards, wigs 

and masks), as well as an absence of flaming debris or molten drips. Common to all is the 

prohibition of celluloid materials and pile fabrics that exhibit surface flash characteristics. 

 

Prior to testing, certain types of toy should be washed or cleaned in accordance with the 

manufacturers recommendations where available, or soaked in water then drained and dried 

if no guidance is provided. Toys where the label or instructions specifically state that washing 

is not recommended have generally been tested as received. However, the new Toy Safety 

Directive includes a requirement for hygiene for toys intended for children under 36 months. 

These toys must be able to be cleaned (washable if textile toys), and they have to meet with 

requirements after this washing. 

 

Testing is carried out in a specified flammability chamber after preconditioning in an 

environment at a temperature of 20±5ºC and a relative humidity of 65±5 per cent RH for at 

least seven hours. A small gas flame is applied to the sample for a specified period of time. 

Upon removal of the flame, the time of any continued burning is recorded. When required, 

the rate of spread of flame is determined by measuring the time for the flames to spread 

over a known distance – sometimes achieved by the use of marker threads that control 

automated timing equipment. Samples that burn more quickly than 30mm/s are considered 

to have failed, while certain sample types with a burning rate between 10mm/s and 30mm/s 

must display the following warning: ‘Warning! Keep away from fire’. 

 

Als u nog vragen heeft hoor ik dat graag van u.  

 

Groeten, Lieve Nieuwint 

www.fjuze.nl 

Anthony Fokkerweg 21 

1059 CN Amsterdam 

+ (0)6 42 99 41 54 

+ (0)20 642 78 75 
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Certificaat kleurpoeder festiviteit Amersfoort, september 2015 
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Bijlage B – Overige documentatie kleurpoeder 

 
 
 
 
 
Gegevens over kleurpoeder van TheColorRun op de officiële TheColorRun website:  
(https://thecolorrun.com/faq/)  

 
Do the kilometer “Color Zones” affect runner vision? Or breathing? 
The color powder used at The Color Run event is all certified non-toxic and free of any heavy 
metals. Our bright colors are a combination of cornstarch, baking soda2, and FD&C 
dyes. Our fabulous shine powder is more like make-up and is completely safe and even 
more precisely thrown on the lower half of your body. As with any substance, you want to 
keep it out of your eyes and our “certified” color throwers make sure to aim low as you pass 
by.  Some Color Runners opt to wear glasses or goggles for their eyes and use a bandana or 
dust mask for their mouths. 
  

                                           
2
 Baking soda: wordt hier bakpoeder (natriumbicarbonaat, NaHCO3) bedoeld? Dat is een niet-brandbare stof 
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Enkele voorbeelden van informatie over de brandbaarheid van kleurenpoeder op 

internet:  

 

Engelse leverancier 
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http://www.essentialsforeducation.co.uk/products/holi-powder-paint.php 
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Bijbehorend veiligheidscertificaat:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Brandproeven kleurpoeder                                                                                    september 2015 

39 

 

Brandproeven kleurpoeder 

Brandweer Amsterdam-Amstelland 
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Nederlandse leverancier: 

 

 
http://www.holicolorpowders.com/faq/ 
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Gebruiksaanwijzing van het bij deze tests gebruikte kleurpoeder 

 

www.kleurenpoeder.nl 
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(Gedeelte van) het veiligheidsblad van een vergelijkbaar kleurpoeder,  
niet bestemd voor een evenement maar voor de voedingsindustrie 
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Bijlage C – verspreidingsmethoden kleurpoeder 

 
Gooien: 

   
 

Verspuiten met spuitflesjes   
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