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Traumazorg

Door een bijzondere hulpactie van
brandweer Twente hoefde het heli-
platform van het Medisch Spectrum
Twente (MST) in Enschede niet te 
sluiten. Tijdens de verbouwing aan
de traumalift en een gelijktijdige 
upgrade aan de blusinstallatie 
werd hun hulp ingeroepen. 

12
Voorbranden

Brand bestrijden met vuur. Dat is
waar de pilot ‘voorbranden’ over 
gaat. De pilot biedt onder andere 
regio’s handvatten om te kiezen 
wanneer voorbranden een 
geschikte inzettactiek kan zijn.

Maak jij het uit?

Een enthousiaste groep vrijwilli-
gers trok met de tankautospuit en
veel promotiemateriaal de binnen-
stad van Zwolle in om collega’s 
te werven. Op 19 maart startte 
Brandweer IJsselland haar eerste 
regionale wervingscampagne 
‘Maak jij het uit?’ 

14
‘t Antwoord is...?

Krijg jij op feestjes, op de sportclub 
of bijvoorbeeld op het schoolplein 
ook vaak vragen over brandveilig-
heid? Vaak weet je de antwoorden,
maar soms krijg je best heel lastige 
vragen of weet je net niet hoe het 
precies zit. De BVL Tool die de vier 
Zuid-Hollandse regio’s samen heb-
ben gemaakt, biedt de oplossing.

Vrijdag 24 april was de laatste 

oefening in de Sluiskiltunnel, 

de nieuwe verbinding onder het 

Kanaal van Gent naar Terneuzen 

in de provincie Zeeland. 

In de tunnel werd een grootschalige hulp-
verleningsoefening gehouden. Tijdens de 
oefening werden hulpverleners (brand-
weer, politie, ambulance) en de toekom-
stige tunneloperators voorbereid op even-
tuele calamiteiten in de tunnel. De Sluis-
kiltunnel is 19 mei officieel geopend door 
Koning Willem-Alexander. Op 23 mei ging 
de tunnel open voor het verkeer.

Lees verder op pagina 2

Groot alarm

Sluiskiltunnel

Bevelvoerder eerste TS bij brand 
Nijmeegs appartementencomplex:

‘Een kop koffie en 
dan ga ik naar pa’

Het is 11 uur als hij op 

vrijdagochtend 20 februari 

naar huis rijdt. In de auto 

draait de hele film nog 

eens voor zijn ogen af. 



2 Toppers

Informatie 
Brandweer Nederland staat voor 
30.000 brandweermensen. Het 
is belangrijk om iedereen te in-
formeren over de vele ontwikke-
lingen die binnen onze branche 
spelen. Voor duizenden volgers 
zijn we steeds beter zichtbaar op 
social media (Twitter, Facebook 
en LinkedIn) en via de wekelijkse 
nieuwsbrief. Direct na elke verga-
dering van de Raad van brand-
weercommandanten publiceren 
wij een samenvatting met de 
belangrijkste onderwerpen die 
aan bod zijn gekomen en de be-
sluiten die voor het brandweer-
veld van belang zijn. Hiermee 
willen wij de afstand met de vele 
brandweervolgers verkleinen.

Ook het informeren van mensen 
buiten de brandweer is van groot 
belang. Journalisten vervullen 
een belangrijke rol in de relatie 
tussen overheden en burgers 
en wij werken daar graag aan 
mee. De toenemende media-
belangstelling zegt ook iets over 
de positie van de brandweer in 
onze maatschappij. Vertegen-
woordigers van de media nemen 
meestal met onze woordvoerders 
contact op over onze standpun-
ten, voor achtergrondinformatie 
of nieuwszaken. 

Natuurlijk worden we ook wel 
eens verrast met publicaties over 
de brandweer. Het is voor ons 
belangrijk snel te reageren, zeker 
als het om feitelijke onjuistheden 
gaat. De reputatie van de brand-
weer als geheel kan dan worden 
beschadigd. Meestal slagen wij 
erin snel te reageren, soms ook 
niet. Bijvoorbeeld omdat wij ons 
in een bestuurlijk en politieke 
wereld begeven waarin afstem-
ming met andere partners nodig 
is. Dat heeft tijd nodig. 

Er is nog een ontwikkeling 
gaande. De brandweer heeft een 
toenemende behoefte aan meer 
kennis en inzicht om te kunnen 
sturen en te leren, maar ook om 
te verantwoorden. Basisinforma-
tie is hierbij cruciaal en moet veel 
gemakkelijker en sneller kunnen 
worden opgeleverd dan nu het 
geval is. Denk hierbij aan bijvoor-
beeld de CBS-cijfers, kerngetal-
len over personeel, materieel en 
financiën. Deze moeten actueler. 
Het feit dat we transparanter 
willen zijn, maakt dat we op alle 
gebieden binnen de brandweer 
hard werken om de data en de 
daarachter liggende systemen te 
professionaliseren en de samen-
werking met partijen als het CBS 
te intensiveren. Onze ambities 
liggen op dit gebied dan ook 
hoog.  

Stephan Wevers, 
voorzitter van de Raad van 
Brandweercommandanten

‘Snel reageren  
 is belangrijk’

Bevelvoerder Roel van de Pasch: 

‘Het zelfsturend karakter 
 van de manschappen 
 maakte het verschil.’   

Patrick Leliveld
‘Uitrukken is  mijn passie’

Patrick Leliveld, brandweervrijwilliger op de post 
Vinkeveen. “Het uitrukken bij een calamiteit is mijn 
passie. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat mensen 
bij een brand op tijd kunnen vluchten. Met brand-
preventie en voorlichting kun je levens redden.”

Carolien van Meteren
Hulpvaardige ondernemer 
met hart voor kinderen

Als ‘manschap achterin’ heeft Carolien als brand-
weervrijwilliger in Wateringen inmiddels bij heel wat 
branden assistentie verleend. Maar de meeste energie 
haalt ze uit de brandveiligheidslessen die ze geeft. 
“Ik geef twee, drie keer per maand voorlichting op 
basisscholen. Ik zet kinderen aan het denken, dat is 
mijn voornaamste doel. Uiteindelijk is brand meestal 
een ongeluk en ongelukken gebeuren nou eenmaal, 
dat vertel ik ook. Maar je kunt met kleine voorzorgs-
maatregelen wel veel ellende voorkomen.”

Parels bij de brandweer
Naast branden blussen en hulp ver-

lenen, krijgt leed voorkomen bij de 

brandweer steeds meer aandacht. 

Want minder brand betekent minder leed, minder slachtoffers en minder 
schade. Brandweermensen die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor 
Brandveilig leven, krijgen een ‘parel van de brandweer’ cadeau. Wie zijn 
deze parels en wat drijft ze om ‘te blussen voordat het brandt’? 

Lees de volledige verhalen op 
www.brandweernederland.nl/parels 

Vervolg van de voorpagina

Brand Nijmeegs appartementencomplex

“Bij thuiskomst had mijn vriendin Sharon de koffie 

al voor me klaar staan. ‘Ik drink één kop en dan ga 

ik naar pa toe’, zei ik tegen haar. Mijn pa werkte 

40 jaar bij de brandweer, als vrijwilliger en als 

beroeps. Hij snapt mijn verhaal. Samen praatten 

we een uur lang over de gebeurtenissen. Dat deed 

goed”, vertelt Roel van de Pasch. 

Roel was bevelvoerder op de eerste TS tijdens de brand in een 
snackbar aan de O.C. Huismanstraat in Nijmegen. De redding 
van de bewoners van het bovengelegen appartementencomplex 
maakte de brand tot een inzet die Roel nooit meer zal vergeten.
Veertig bewoners werden geëvacueerd. Een groot aantal moest
van binnenuit en via een hoogwerker worden gered. Tien bewo-
ners waren er ernstig aan toe. In de dagen en weken na de brand
overlijden vier bewoners in het ziekenhuis aan de verwondingen. 
Roel: “Voor de aflossing heb ik nog nagevraagd hoe het met de 
slachtoffers is. Dat wil je graag weten en delen met je ploeg.  
Iedereen was levend uit het gebouw gekomen en de gewonden 
leefden bij aankomst in het ziekenhuis, zo luidde toen de bood-
schap. Het is bijzonder triest als later dan toch vier bewoners 
overlijden.”  
 
Grote paniek 
Roel heeft de ‘Rapportage Eerste Indruk’ 
met een uitgebreid verslag van de inzet 
voor hem liggen, maar daar kijkt hij 
nauwelijks in. De bevelvoerder met 17 jaar 
brandweerervaring weet zich nog elk 
detail te herinneren: “Toen we de O.C. 
Huismanstraat inreden en het apparte-
mentengebouw opdoemde, zagen we 
zwarte rook uit de vierde en vijfde verdie-
ping komen. Bewoners stonden met doe-

ken en zaklampen op de balkons en voor de ramen te zwaaien. 
Er was grote paniek. 
Ja, dan gaat er van alles door je heen. Ik zei tegen de jongens: 
‘Het is belangrijk om nu eerst samen een beeld te vormen van 
wat er precies aan de hand is.’ De tijd die we hieraan besteed-
den, heeft zich tijdens de inzet dubbel en dwars terugverdiend.” 
 
Zelfsturend karakter
Het beeld was snel compleet, toen Roel en zijn manschappen 
door de passage onder het gebouw door liepen en omhoog 
keken. Aan de achterkant van de cafetaria was de brand fel uit-
slaand en had zich uitgebreid over de vijf verdiepingen van het 
appartementencomplex. “Ik realiseerde me toen hoe ernstig de 
situatie was. Dat gevoel werd nog heftiger toen de ploeg met 
het eerste zwaargewonde slachtoffer vanaf de vijfde verdieping
kwam”, vertelt Roel. De redding was een zware klus. Veel 
bewoners waren op leeftijd en slecht ter been en elke verdie-
ping stond onder dichte rook. “De manschappen gingen tot het 
uiterste en waren echt helemaal op. Mensen zijn tot heel veel in 
staat! Waar ik ook trots op ben, is het zelfsturend karakter van 
de manschappen. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid en 
dat maakte bij deze complexe en hectische inzet het verschil”, 
aldus Roel.    

Puzzelstukjes
Na de aflossing wachtte het Team Collegiale Ondersteuning op 
de ploeg van Roel en de overige collega’s van het eerste peloton.

“De vier bevelvoerders vertelden hun ver-
haal voor de hele ploeg. Dat is heel goed, 
want dan vallen eindelijk alle puzzel-
stukjes in elkaar.” In de weken die volg-
den, wordt het beeld nog helderder als 
Roel de bedankbriefjes en -mailtjes leest. 
“Bewoners en nabestaanden kwamen 
zelfs naar de kazerne. Dan besef je weer 
waarom je destijds voor het brandweer-
vak koos en waarom je traint en oefent.”
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Realistisch oefenen

Groot alarm Sluiskiltunnel

Om realistisch te kunnen oefenen, heeft 

de brandweer regelmatig sloopauto’s 

nodig. Maar waar stal je die? En hoe zorg 

je ervoor dat ze op tijd op de juiste plaats 

zijn en na een oefening weer worden op-

gehaald? 

Brandweer Fryslân bracht de huidige situatie rond 
sloopauto’s in kaart. Daarbij signaleerde het korps een 
aantal knelpunten, vooral bij het vervoer. Een deel van 
de oplossing werd gevonden in de aanschaf van een 
eigen bergingsvoertuig. Om de kosten te beperken, 
werd het een tweedehands exemplaar. Deze vond 
Brandweer Fryslân in België. 

‘Brandweerlook’
De Mercedes 1117 is voorzien van een laadbord en 
een lepel achterop, zodat in één keer twee auto’s mee 
kunnen. Met de kraan die op de wagen is gemonteerd, 
kunnen bovendien in tweeën geknipte autowrak-
ken worden opgetild. Na een opknap- en spuitbeurt 
in Fryslân kreeg de wagen nog een ‘brandweerlook’. 
Begin april is deze aan het wagenpark van de post 
Heerenveen toegevoegd en regiobreed inzetbaar.

Brandweer Fryslân 
stroomlijnt vervoer 
sloopauto’s 

Dwars op de weg in de tunnel staat een vrachtauto. Een personenauto is vol 
op de zijkant gereden en er is nog een personenauto geraakt. Er is brand, 
rookontwikkeling, er lekken brandbare stoffen en een bestuurder zit bekneld. 
Twee automobilisten maken ruzie. Dat is het oefenscenario. 



4 Muziek

Alles om hem heen ademt brandweer. 
Gerben Dijkstra, vrijwilliger bij de brand-
weer in Sluiskil, heeft in de afgelopen 

29 jaar een hele verzameling opgebouwd 
van stickers, borstzakemblemen, straal-
pijpen, dasspelden tot een Amerikaanse 

brandweerhelm en 1200 miniaturen. 

“Ik ben mijn verzameling begonnen toen ik lid werd 
van de vrijwillige brandweer van Sluiskil. Mijn vader 
en opa waren daar ook lid, dus de keuze was snel 
gemaakt. Het moeilijkst verkrijgbare item uit mijn 
verzameling is een Amerikaanse brandweerhelm. 
Een paar mooie stukken in mijn verzameling zijn toch 
wel de patch van de brandweer uit Eurodisney en 
ook een miniatuur van de door OCC (Orange County 
Choppers) gebouwde motor. Mijn verzameling is 
nooit compleet. Ik kom altijd wel weer dingen tegen 
die ik wil kopen of die ik krijg. Dus mensen, als u wat 
heeft wat u op kunt  sturen, het is altijd welkom.” 

Gerben Dijkstra, Spoorstraat 90, 4541 AL Sluiskil

Brandweer, brandweer,  brandweer... 
en nog eens brandweer

Flevoland centraal. In de organisatieverande-
ringen en in het beleidsplan neemt het thema
talentontwikkeling een belangrijke rol in. 
Daarbij vraagt Brandweer Flevoland de mede-
werkers hun talent in te zetten voor de ont-
wikkeling van de organisatie. 

Liedje
Bij de totstandkoming van het brandweer-
deel van het Regionaal Beleidsplan kwamen 
al deze zaken eind 2014 samen. Tijdens een 
bijeenkomst bracht Wim van Eck het na een 
inspiratiesessie ontstane liedje Echte Helden 
ten gehore. 
Het door Wim van Eck en zijn vrouw ge-
schreven liedje geeft aan waar Brandweer 
Flevoland voor staat en gaat over de trots en 
de passie die de brandweermensen - in alle 
mogelijke functies - voor hun vak hebben. 
Brandweer Flevoland omarmde het liedje. 

Na de introductie van Echte Helden ontstond 
het idee het liedje met hulp van brandweer-
mensen op te nemen, er een clip bij te maken 
en het liedje in te zetten ter ondersteuning 
van het Regionaal Beleidsplan.

Opnames
De maanden februari en maart stonden dan 
ook in het teken van oefenen en uiteindelijk 
het opnemen van het liedje. Leuk hierbij is 
dat Ben Ham (piano), Edwin Vogel (gitaar) 
en Mark Scheermeijer (gitaar) in de band 
plaats namen en bij het opnameproces waren 
betrokken. Daarbij maakten Adri Doppen-
berg en Hester Vos - ook collega’s van de 
brandweer - een clip bij het nummer. 

Woensdag 25 maart beleefde Echte Helden 
zijn primeur in het Flevolandse Veiligheids-
bestuur.

Echte Helden
Durf jij je talent te delen, je grenzen te verleggen
en je in te zetten voor de ontwikkeling van jezelf
en je eigen organisatie? Dat was de vraag in het 
traject dat Brandweer Flevoland vanaf eind 2014 
liep op weg naar een nieuw beleidsplan. Behalve 
een compact en krachtig plan leverde dit ook een 
liedje op: Echte Helden. 

Bekijk & beluister ‘Echte Helden’: 
www.echtebrandweerhelden.nl

‘Echte Helden’ gaat over de trots 
en de passie die de brandweer-
mensen voor hun vak hebben.

De laatste jaren loopt er traject van organisa-
tieverandering bij Brandweer Flevoland. In 
veranderprogramma’s, maar ook in inspira-
tiesessies staat de toekomst van Brandweer 
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Brandweer druk op st(r)and 
Libelle Zomerweek
Van 18 tot 24 mei stond de brandweer op 

de Libelle Zomerweek op het Almeerder 

strand. Een grote groep enthousiaste col-

lega’s ging deze dagen in gesprek met

veel bezoekers over brandveiligheid thuis. 

De reacties van de bezoekers waren positief en 
liepen uiteen van “Dankjewel voor deze informatie!”, 
“Dit ga ik voortaan anders doen thuis” en “Wat fijn 
dat ik dit nu weet!” 
Was je niet in de gelegenheid om de Zomerweek te 
bezoeken? Proef dan iets van de sfeer in de video 
www.brandweernederland.nl/bvl.

Gouden Rook-
melder voor Gooi 
en Vechtstreek 
Tijdens de Expertdag op donderdag 16 april 

bij Brandweer Nederland, won Veiligheids-

regio Gooi en Vechtstreek de Gouden Rook-

melder met het project ‘De kracht van het 

netwerk’ in het kader van Brandveilig leven. 

Frank van der Meer van de afdeling Brandweerzorg 
bij Brandweer Gooi en Vechtstreek is erg blij met de 
Gouden Rookmelder: “Als organisatie mogen we hier 
met z’n allen trots op zijn. Er is sinds de start van het 
project hard aan gewerkt en we zien dat onze inspan-
ningen vruchten afwerpen. Onze vakgenoten erken-
nen en onderkennen dat en hebben ons gewaardeerd 
met de Gouden Rookmelder. De nominatie op zich 
voelde al goed, maar nu we de Gouden Rookmelder 
hebben gewonnen stimuleert ons dat op de ingeslagen 
weg verder te gaan.” 

Geld naar Brandwonden Stichting
Naast de Gouden Rookmelder kreeg Gooi en Vecht-
streek een geldbedrag van € 1.500,-. De Veiligheids-
regio heeft besloten het geldbedrag aan de Brand-
wonden Stichting te schenken, in het bijzonder aan het
project Aquatraining. Pascal de Haas, adviseur Brand-
veilig leven: “Op zich hadden we het bedrag vrij kun-
nen besteden in onze organisatie, bijvoorbeeld aan 
de personeelsvereniging. Maar we vinden het project 
Aquatraining zo belangrijk en zinvol, dat we hebben
besloten het geldbedrag aan de Brandwonden Stich-
ting (BWS) te doneren. Voor het project Aquatraining 
is namelijk € 40.000,- nodig en er kan pas worden 
gestart zodra al dat geld bij elkaar is. Voor ons is er nu 
blijvend de Gouden Rookmelder en hopelijk kan de 
BWS straks heel veel brandwondenpatiënten helpen 
met een goede en minder pijnlijke revalidatie.”

Brandweer, brandweer,  brandweer... 
en nog eens brandweer



6 Werving & selectie

Meer dan 330 brandweermannen en -vrouwen 

solliciteerden op een van de vier teamrollen 

voor het nieuwe landelijke specialisme Techni-

sche Hulpverlening. 214 sollicitanten zijn door 

naar de volgende ronde: een selectiedag op 

oefencentrum Crailo.

Van 5 juni t/m 4 juli, op de vrijdagen en zaterdagen, gaan de
kandidaten in wisselende samenstellingen op voor een van 
de teamrollen reddingswerker, logistieke ondersteuner  , 
plaatsvervangend teamleider en een teamleider. Theo Uffink,
werkzaam bij de Academie voor Talent en Leiderschap van 
het IFV, is coördinator voor de gehele werving- en selectie-
procedure die in april startte. “Op de selectiedagen gaat het 
niet alleen om het beoefenen van verschillende scenario’s 
voor bijvoorbeeld het testen van uithoudingsvermogen. Het 
testen van persoonlijke competenties in zowel teamverband 
als het eigen individuele handelen staat ook centraal. Denk 

hierbij aan durf, werken onder druk en stressvolle situaties,
maar ook aan doorzettingsvermogen en initiatieven nemen.”

De volgende stap
Uffink: “Tijdens de oefeningen en testen worden de kan-
didaten door verschillende waarnemers geobserveerd. Zij 
geven de kandidaten aan de hand van scorelijsten punten. 
Aan het eind van de dag krijgen de kandidaten direct een 
terugkoppeling. De selectiecommissies van de vijf regio’s 
ontvangen per sollicitant een advies waarop zij een besluit 
kunnen nemen of iemand door kan voor de volgende stap: 
het vakbekwaamheidstraject.”

Blindelings vertrouwen
Arjan Stam, projectleider Invoering STH: “Als brandweerman 
of brandweervrouw weet je als geen ander dat je blindelings 
moet kunnen vertrouwen op de ander. Dat je moet werken 
onder zeer extreme omstandigheden die veel van je kunnen 
vragen, zowel fysiek als mentaal. Dat geldt juist ook voor 
dit specialisme. Er is sprake van een zeer complexe onveilige 

situatie. De specialisten moeten zich een weg banen naar de 
slachtoffers. En dat vraagt om specifieke vaardigheden. Van-
daar deze intensieve selectieprocedure. Als deze periode is 
afgerond, kunnen we na de zomer starten met het operatio-
neel maken van het specialisme in de vijf regio’s.”

Wat biedt het specialisme Technische hulpverlening?
De specialistische teams worden straks ingezet bij onder an-
dere ingestorte gebouwen en zware en complexe verkeers-
ongevallen. Stam: “We stabiliseren de directe werkomgeving 
van de hulpverleners, lokaliseren slachtoffers en verschaffen 
toegang tot slachtoffers. De teams worden hiervoor getraind 
en geoefend. Het is niet efficiënt als iedere brandweerman- 
of -vrouw in Nederland zich voorbereidt op zulke complexe 
incidenten. Het zijn incidenten met een kleine kans, maar 
wel met een groot effect. Vandaar het specialisme dat wij 
met 25 regio’s willen delen.”

Kijk voor meer informatie over het specialisme op 
www.brandweernederland.nl/specialistischoptreden

Specialisme Technische Hulpverlening

214 sollicitanten door naar de selectiedagen 

Uitrusting
De vijf uitrustingen voor het STH staan al 
klaar. Ze zijn identiek en samengesteld uit
twee haakarmbakken. De uitrustingen zijn
bestemd voor de veiligheidsregio’s die het 
landelijke specialisme technische hulpver-
lening vormgeven en onder de hoede heb-
ben. Dat zijn Frysân, IJsselland, Midden- en 
West-Brabant, Gelderland-Zuid en Hollands
 

Midden. Zij bieden straks binnen een uur de 
omliggende regio’s technische hulp als dat 
nodig is. Hollands Midden coördineert de 
meldingen, rapportages en kwaliteitsverbe-
tering. Het STH is het eerste landelijke spe-
cialisme en is onderdeel van het programma 
Samen werken aan grootschalig en specialis-
tisch optreden Brandweer Nederland.

Via regionale en lokale media, 
Facebook en Twitter kreeg de cam-
pagne veel aandacht. Het resultaat 
eind april? Ruim 130 potentiele 
nieuwe vrijwilligers om het gesprek 
mee aan te gaan.

Regionale voorbereiding, 
lokale acties
De projectgroep Werving en Selec-
tie deed de voorbereiding. Vervol-
gens hebben diverse ploegen in 
hun eigen gebied wervingsacties 
opgezet. Zo trok een enthousiaste 
groep vrijwilligers, met de tank-
autospuit als blikvanger en veel 
promotiemateriaal, de binnenstad 

van Zwolle en de wijk Zwolle-Zuid 
in. In combinatie met voorlichting 
en veel foto’s van blije kinderen in 
de tankautospuit, heeft de ploeg 
geflyerd en gesprekken gevoerd 
met mensen over werken als vrij-
williger bij de brandweer. Ook in 
onder andere Hardenberg, Kampen 
en Genemuiden was de brandweer 
aanwezig om te werven op lokale 
markten en evenementen.

Informatieavonden
De informatieavonden werden op 
vijf locaties in de regio gehouden 
tussen 9 en 20 april. Tijdens deze 
bijeenkomsten gaf een verte-

genwoordiging vanuit Repressie, 
Vakbekwaamheid en HRM een 
presentatie. De verhalen uit de 
praktijk maakten daarin juist het 
verschil. Een prachtig voorbeeld 
in het kader van brandveilig leven 
maakte de aanwezigen in de zaal 
stil. 

Selectie
In mei volgt de selectie van kandi-
daten om het gesprek mee aan te 
gaan. Na die ronde doorloopt het 
overgebleven deel de theorie- en 
praktijktesten. Eind juni moet dan 
duidelijk zijn wie de opleiding tot 
manschap gaan volgen.

Werving en selectie 
Brandweer IJsselland

Maak jij het uit?
Donderdag 19 maart startte Brandweer IJsselland haar 

eerste regionale wervingscampagne ‘Maak jij het uit?’

om 90 nieuwe vrijwilligers te werven. Iedere post in de 

regio werd voorzien van campagnemateriaal en kreeg 

de oproep om lokale wervingsacties te organiseren. 

Activiteiten in 
Zwolle [links],
Hardenberg 
[rechtsboven] 
en Genemuiden 
[rechtsonder].
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Rijkswaterstaat maakte zich van te voren 

zorgen over het waterpeil van het Veluwe-

meer, maar oefenleider Frank Lutke Schip-

holt had ze gerustgesteld: zó sterk zijn die 

brandweerpompen nou ook weer niet. 

De pompen bleken wel sterk genoeg om over een 
traject van zes kilometer via diverse systemen, opslag-
bekkens en natuurlijk slangen Harderwijks water in 
Ermelo te laten spuiten. Dat betekende veel technische 
uitdagingen. Er werd materieel uitgeprobeerd dat 
soms lang niet was gebruikt. Maar het leverde ook zeer 
tevreden gezichten op tijdens en na de oefening. Meer 
dan zestig collega’s namen eind 2014 deel aan deze 
oefening, waaronder de speciale unit voor logistieke 
ondersteuning en de verzorgingsgroep voor het natje 
en het droogje. Ook zij moesten het parcours van zes 
kilometer aflopen om iedereen van eten en drinken te 
voorzien. 

Hard aanpoten
Er werden twee systemen los van elkaar getest: een 
met ‘alleen’ aaneengesloten slangen (oftewel geslo-
ten aanjaagverband) en een met een buffer voor de 

watervoorraad (open aanjaagverband). Toen dat was 
gelukt, werden de beide systemen aan elkaar gekop-
peld en kwam het water uit Harderwijk zes kilometer 
verderop uit de slang in Ermelo. Er ging veel werk aan 
vooraf. Ook tijdens de oefening moest er flink worden 
aangepoot. Zo moesten de ploegen dealen met de 
technische uitdaging van water dat de heuvel óp moet 
stromen. Aan de andere kant kon menige ploeg zijn 
eigen materieel weer eens van stal halen en ‘showen’, 
zoals de pomp van Nunspeet die 9.000 liter water per 
minuut kan verstouwen.

Evaluatie
Bij de evaluatie overheerste een tevreden gevoel. Er 
was hard en zinvol gewerkt. Wel bleek dat niet ieder-
een de procedures scherp had en dat het verstandiger 
was geweest om gehoorbescherming te dragen bij de 
pompen. Mooie leerpunten die worden meegenomen 
naar de herhaling van de oefening op 13 juni 2015 in de 
Achterhoek. 

Foto’s en een filmpje - van Henri Gelderman 
en Martijn Holtman - vind je op: 
http://youtu.be/Yz92xhaiZ-M
http://tinyurl.com/kjdojl2

Zes kilometer lang water: 
oefening geslaagd

Vrijdag 1 mei startte de brandweer 

in Gelderland-Zuid een proef met 

een snel inzetbaar voertuig (SIV), 

bemand door twee personen. 

De proef vindt plaats in Tiel en 

Nijmegen. 

De proef is bedoeld om in het ‘echt’ te ervaren wat 
het effect is van deze vorm van uitruk op maat in een 
vrijwilligerskorps (Tiel) en een beroepsorganisatie 
(Nijmegen). De proef kent een looptijd van een jaar 
en wordt dan geëvalueerd. Deze evaluatie levert de 
bouwstenen op voor een voorstel aan het Algemeen
Bestuur om het SIV al dan niet in te voeren in 
Gelderland-Zuid. 

Mensen uitdagen 
In de voorbereidingsfase van de proef is veel werk 
verzet en is stevig geïnvesteerd in het creëren van 
draagvlak. Luc Demarteau van het brandweercluster
Neder-Betuwe/Tiel en Maikel van Loon van het 
brandweercluster Nijmegen weten hier alles van. 
Zij geven leiding aan de projectgroepen die zich 
bezighouden met de proef in Tiel en Nijmegen. 
Maikel en Luc zijn trots op wat er in de voorbereidings-
fase is gepresteerd. “We hebben veel van mensen 
gevraagd. Vanuit alle organisatie-onderdelen is 
met groot enthousiasme een bijdrage geleverd”, 
aldus Luc. “We daagden mensen ook echt uit”, vult 
Maikel aan. “Zo vroegen we een bevelvoerder een 
opleidingsplan voor het SIV te schrijven. Dit leverde 
een perfect product op. Het is mooi om te zien dat 
mensen bij zichzelf allerlei kwaliteiten ontdekken die 
ze niet voor mogelijk hadden gehouden.” 

Pers
Op vrijdag 1 mei 2015 werden de beide voertuigen 
gepresenteerd aan de pers. Bij de presentaties waren
burgemeester Beenakker (Tiel) en burgemeester 
Bruls (Nijmegen) aanwezig. “Ik ben enthousiast over 
de proef”, stelde burgemeester Beenakker die tevens 
portefeuillehouder brandweer is in het Algemeen 
Bestuur. “Het past goed in de doorontwikkeling van 
de brandweer die meer gaat investeren in de voor-
zijde van de veiligheidsketen en de repressie slimmer
organiseert door uitruk op maat.”

‘Het is mooi om te zien dat 
 mensen bij zichzelf kwaliteiten   
 ontdekken die ze niet voor 
 mogelijk hadden gehouden.’

Maikel van Loon, 
brandweercluster Nijmegen

Proef met SIV zorgt voor uitdaging 

Burgemeester Beenakker van Tiel en 
Luc Demarteau, projectleider ‘proef SIV Tiel’.

Vrijdag 1 mei werden de snel inzetbare
voertuigen gepresenteerd aan de pers.



8 Op hoogte

Flatgebouw? 
8 september 1988, 15:21 uur – Flatbrand

Brandweer Maarn-Maarsbergen wordt gealarmeerd voor een 
flatbrand aan de Dwarsweg in Maarn. Een bijzondere alarme-
ring, want Maarn is een dorp zonder hoogbouw en de Dwars-
weg is een landweggetje in het buitengebied. Bij de dienst-
doende centralist wordt nagevraagd of de melding wel correct 
is en voor de brandweer Maarn-Maarsbergen bedoeld was. 
“Ja”, is het antwoord. “Er is echt een melding binnengekomen 
van een brand in een flatgebouw aan de Dwarsweg 5 in Maarn.” 
Vreemd. Want op de Dwarsweg 5 in Maarn ligt zeker geen flat. 
Wel een camping.

De brandweer rukt uit en bij aankomst is er daadwerkelijk brand. 
Het blijkt te gaan om een brandje in een toiletgebouw… Geen 
flatgebouw! Waarschijnlijk heeft de geschrokken eigenaar, 
die de brand zelf had ontdekt, snel en enigszins met accent 
gesproken. 

Konijnen 
17 november 1980, 01.25 uur – Schuurbrand

Om half twee ‘s nachts word ik wakker geroepen door mijn 
buurvrouw. Er is brand bij onze achterbuurman. Inderdaad. 
Er staat een oude houten schuur in brand. Dus per portofoon 
vraag ik de AC het korps Maarn-Maarsbergen te alarmeren voor 

deze schuurbrand. Als de brandweer de eerste stralen heeft in-
gezet om te redden wat er te redden valt, komt mijn buurman 
van 80 jaar uit bed om te kijken wat er allemaal aan de hand is. 
De oude man was helemaal overstuur omdat hij in deze schuur 
konijnen hield. Zijn lust en zijn leven. De blussers slagen er in 
om, niet helemaal zonder risico, een groot gedeelte van de 
levende have te redden.

Een week later kom ik mijn oude buurman op het voetbalveld 
tegen. Uiteraard vraag ik hem hoe het met zijn konijntjes gaat. 
Het antwoord is toch wel onthutsend: “Best jong, ze hangen 
allemaal in de schuur.” Deze levende have bleek niet alleen zijn 
lust en zijn leven, maar ook gewoon zijn handel te zijn. Deze 
handel was nu niet verloren gegaan en zou de komende Kerst-
dagen lekker ergens op tafel staan te dampen…”

Hulp bij traumazorg door Brandweer Twente 

Een niet-alledaagse inzet voor de hoogwerker

Verhalen genoeg bij de brandweer! We hebben allemaal 

mooie, bijzondere en aangrijpende incidenten meegemaakt. 

Maar ook lachwekkende situaties doen zich volop voor. 

Daar doet Harm Stoel, oud-commandant van Brandweer 

Maarn-Maarsbergen, een boekje over open. Twee verhalen 

willen we je niet onthouden. Harm vertelt…

Ook lachwekkende situaties komen voor.

Door goede afspraken te maken, 
hebben we kunnen voorkomen
dat het heliplatform tijdelijk 
moest worden gesloten.

Van de flat naar het toilet
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(Sp)uithangborden
Iedere dag zijn de tankautospuiten van

Brandweer Zaanstreek-Waterland in de 

regio zichtbaar op straat. Die aanwezig-

heid biedt een mooie kans om onze belang-

rijke boodschap voor Brandveilig leven 

over te brengen. De tankautospuiten zijn 

als het ware de fysieke uithangborden. 

Sinds maandag 18 mei zijn alle tankautospuiten voor-
zien van posters in het kader van Brandveilig leven.
Op de achterste twee rolluiken aan de zijkant van het
voertuig staan voorlichtingsboodschappen die de 
burger risicobewust maken en die zelfredzaamheid 
ondersteunen. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
zet hiermee in op preventie: het voorkomen van brand 

in samenwerking met burgers. Zo gaan wij ‘samen 
voor veilig’. 

Aandacht
De posters verwijzen naar de website van brandweer 
Zaanstreek-Waterland voor tips. Via Twitter, Facebook 
en met artikelen in lokale kranten vragen we aan-
dacht voor de postercampagne en de boodschap voor 
Brandveilig leven. 

Beschikbaar voor andere veiligheidsregio’s
Een aantal andere veiligheidsregio’s heeft al belang-
stelling getoond voor de postercampagne. Veilig-
heidsregio Zaanstreek-Waterland stelt graag het 
ontwerp ter beschikking van de andere regio’s. 
Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Marieke 
van der Horn, communicatie Brandweer Nederland 
(m.vanderhorn@brandweernederland.nl).

Medisch Spectrum Twente (MST) 

in Enschede is als traumazieken-

huis voor de regio uitgerust met 

een heliplatform op het dak van 

het ziekenhuis. Patiënten die met

de traumaheli worden gebracht, 

worden met een speciale trauma-

lift naar de begane grond ver-

plaatst. Hier bevinden zich de 

traumakamers voor verdere 

behandeling.

Tijdens de verbouwing aan de trauma-
lift en een gelijktijdige upgrade aan de 
blusinstallatie is de hulp ingeroepen van 
Brandweer Twente. Hierdoor hoefde het 
heliplatform niet te sluiten. Het idee was 
om bij het landen van een heli een hoog-
werker in te zetten om zo de patiënt van 
het heliplatform naar de begane grond te 

kunnen verplaatsen. Ook was de aanwe-
zigheid van een tankautospuit wenselijk 
als vervanger voor de buiten gebruik 
zijnde blusinstallatie. 

“Natuurlijk hebben wij onze medewerking
verleend. De ploegen zijn op de hoogte 
gesteld en er is een bereikbaarheidskaart 
gemaakt voor de juiste opstelplaats van 
de hoogwerker. Bovendien hebben we 
in het verleden al vaker ‘afhijsingen’ 
gedaan”, licht Michel Boersma namens 
Brandweer Twente, kazerne Enschede toe.

Vlekkeloos
Maurice Winkel, Stafmedewerker Operatie-
kamers en Teamleider BHV Brandweerteam 
Medisch Spectrum Twente vertelt over de
eerste inzet. “Op 27 maart zou er om 
09.00 uur een patiënt per heli bij het MST 
aankomen. Ik heb direct 112 gebeld met 
het verzoek om een hoogwerker en een 
tankautospuit. Aansluitend heb ik het heli-
team van de BHV geformeerd. Het con-

tact met de brandweer verliep goed. 
Om bovenop het platform voldoende 
bluskracht te hebben, namen twee 
manschappen één hogedrukslang mee 
naar het platform. Tegelijkertijd werd de 
bak van de hoogwerker met één brand-
weerman net onder het heliplatform 
gepositioneerd. Na de helilanding konden 
we de hoogwerker snel in positie brengen 
om zo de patiënt op brancard op de 
speciale brancardhouder te bevestigen. 
Onder begeleiding van de trauma-arts 
werd de patiënt veilig naar de begane 
grond getransporteerd.” Maurice geeft 
aan dat, mede doordat dit scenario de 
voorafgaande maanden goed is beoefend, 
de inzet vlekkeloos is verlopen.

Door goede afspraken te maken, hebben 
we kunnen voorkomen dat het heliplat-
form tijdelijk moest worden gesloten en 
hebben we de continuïteit van trauma-
zorg kunnen waarborgen. De brandweer 
werd drie keer op deze wijze ingezet.
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Tijdens de brandpreventieweken 2014 hebben Brandweer 
Drenthe en het Rode Kruis ‘speciale’ rookmelders opge-
hangen bij zelfstandig wonende, maar minder zelfred-
zame inwoners van Drenthe. Bijzonder aan dit project is 
dat het een rookmelder betreft die draadloos gekoppeld is 
aan een rookmelder bij de buren. Bij brand bij de minder 
zelfredzame persoon worden ook de buren gealarmeerd 
en deze kunnen dan hun minder zelfredzame buurman of 
buurvrouw helpen de brandende woning te verlaten.  

Naoberhulp 2.0
Tijdens de Landelijke Expertdag Brandveilig Wonen op 
16 april heeft Brandweer Drenthe voor het project Naober-
hulp de Zilveren Rookmelder ontvangen. Deze waar-

dering, maar vooral ook de enthousiaste reacties van 
40 brandweercollega’s uit heel Nederland tijdens een work-
shop over het project, heeft Brandweer Drenthe doen 
besluiten om een vervolg te geven aan het project Naober-
hulp. De komende maanden gaat Brandweer Drenthe met 
alle tips aan de slag zodat er voor de Brandpreventieweken 
in oktober 2015 een prachtig doorontwikkeld plan Naober-
hulp 2.0 ligt. 

Uniek project
Dit project was een eerste samenwerking tussen de brand-
weer en het Rode Kruis. Brandweer Drenthe en het Rode 
Kruis zijn ogenschijnlijk totaal verschillende organisaties. 
Toch hebben beide organisaties een gemeenschappelijke 
opdracht: het vergroten van de zelfredzaamheid van de 
inwoners van Drenthe. Dit heeft geresulteerd in dit unieke 
project.

Vragen of tips
Collega’s die mee willen denken over het project Naober-
hulp 2.0 worden van harte uitgenodigd om contact op te 
nemen met Gerrit-Jan Ruesink, teamleider Risicobeheer-
sing van Brandweer Drenthe (gerritjan.ruesink@vrd.nl). 

Resultaat van de workshop: tientallen 
tips en adviezen voor Naoberhulp 2.0

Buren kunnen levens redden

Doorontwikkeling project Naoberhulp

“Een hele bijzondere ervaring”, vertelt Stevin 
Bruijn, initiatiefnemer vanuit de brandweer. 
“Reden voor mij om aan The Passion deel te 
willen nemen, was onder meer het feit dat het 
evenement zijn start had in Roombeek. Dit is de 
plek waar vijftien jaar geleden de vuurwerkramp 
plaatsvond en waarbij vier van onze collega’s zijn 
omgekomen. Stevin Bruijn heeft samen met Bert 
Bolte, Jeroen Brouwer, Jeroen Peterinck, Herman 
Koers, Jeroen Kuipers, Jan Olde Hampsink en 
Bert Voorhuis het 400 kilo wegende kruis mogen 
dragen. Meer dan 3,5 miljoen mensen hebben op 
de televisie gezien hoe een lange stoet mensen 
het kruis vanuit de plek van de vuurwerkramp 
naar de binnenstad bracht. Daar werd op het 
podium Jezus gekruisigd. De brandweermannen 
waren het stuur van het kruis. In twee ploegen 
van telkens vier brandweermannen brachten zij 
het kruis samen met andere kruisdragers naar de 
plek van bestemming.

Onvergetelijk
“De vuurwerkramp is voor mij een bijzondere, 
maar negatieve gebeurtenis. Om terug te gaan 
naar dezelfde plek, maar dan vanuit een positief 
perspectief, was voor mij de aanleiding om mee 
te doen”, vertelt Jeroen Peterinck. Jan Olde 
Hampsink beschrijft zijn deelname als een onver-
getelijke ervaring: “Om te vertrekken met het 
licht van het kruis op onze schouders vanaf de 
duistere plek waar de ramp zich heeft voltrok-
ken, heeft op mij een diepe indruk gemaakt.” 
Ook Jeroen Brouwer vond het indrukwekkend 
om met zo’n groot verlicht kruis door een haag 
van zwijgende mensen te lopen. “Ik vond het 
een eer en een voorrecht mee te mogen doen”, 
vertelt hij. “Ik heb van de totale productie wei-
nig meegekregen, maar thuis heb ik de uitzen-
ding teruggekeken en ik was trots op het resul-
taat en de bijdrage die ik heb mogen leveren.”

Donderdag 2 april werd The Passion live vanuit Enschede op 

televisie uitgezonden. The Passion vertelt het Paasverhaal uit 

de Bijbel op een eigentijdse, moderne manier. Dit jaar droegen 

acht brandweermannen uit Twente het kruis vanuit de woon-

wijk Roombeek naar het podium op het Van Heekplein.

Een brand in een woning met personen die afhanke-

lijk zijn van hulp, kan desastreuze gevolgen hebben. 

Voordat de brandweer na een melding ter plaatse is, 

gaan er kostbare minuten voorbij. In deze tijd kan een 

brand zich enorm ontwikkelen. Een vitale buurman 

of buurvrouw die gelijktijdig gealarmeerd wordt en 

helpt bij het ontvluchten van de brandende woning,

kan dan het verschil maken tussen leven en dood. 

Deelnemen aan een dergelijk evenement
is geen dagelijks werk voor ons brandweer-
mensen, maar het ‘verbroedert’ zeker.
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Nieuw voertuig en boot 

Brandweer Bedum gaat oilbooms plaatsen
De auto en de boot worden inge-
zet voor het plaatsen van oilbooms 
in grote delen van de provincie 
Groningen en Noord-Drenthe. Oil-
booms worden ingezet om versprei-
ding van gelekte olie of diesel in 
het water te voorkomen. Dit komt 
regelmatig voor. 

Brandweer Bedum heeft, vanwege 
haar centrale ligging in de regio 
Groningen, deze taak vorig jaar al 
overgenomen van Delfzijl en Assen.

Uitbesteed
Bij verontreinigd oppervlakte-
water werkt de brandweer al jaren 

prettig samen met waterschap 
Noorderzijlvest. Zij zijn wettelijk
verantwoordelijk voor het op-
ruimen en schoonmaken, maar 
hebben het plaatsen van oilbooms 
uitbesteed aan de brandweer.

Met het project ‘Toolbox voor de thuiszorg’ hopen zij 
de stijging van het aantal slachtoffers bij brand onder 
zelfstandig wonende senioren te beperken en zelfs 
terug te dringen. Tijdens de brandpreventieweken in 
oktober 2014 zijn vier bijeenkomsten georganiseerd 
voor directie en managers binnen thuiszorgorganisaties. 

Maar ook voor WMO-consulenten en wethouders. 
Deze bijeenkomsten waren bedoeld om ‘onze toolbox’ 
voor de thuiszorgmedewerkers te presenteren en te 
kijken of hier daadwerkelijk vraag naar is. Dit laatste is 
gebleken! Er komen verschillende aanvragen binnen en 
er is inmiddels zelfs al een convenant getekend. 

Waarom thuiszorgmedewerkers? 
De doelgroep zelfstandig wonende senioren is groei-
end. Uit cijfers blijkt dat deze groep steeds vaker slacht-
offer is van brand. Voor de brandweer is het onmogelijk
al deze mensen te bereiken met voorlichting. Thuiszorg-
medewerkers hebben zicht op de woonsituatie - en 
daarmee de brandveiligheid - in het huis én kunnen 
deze bereiken met persoonlijke voorlichting. Het is de 
bedoeling dat de thuiszorgmedewerkers als onze ogen 
en oren fungeren en een eventuele brandgevaar weg-

nemen of melden, daar waar de medewerker de cliënt 
verzorgt. Dus geen compleet huisbezoek met checklist.

Wat zit er in de ‘toolbox’?
In de toolbox zitten eenvoudige middelen met steeds 
dezelfde compacte boodschap op verschillende manie-
ren gepresenteerd. Herhaling is hierbij het credo. Het 
kost de brandweer weinig tijd om de toolbox te ver-
strekken, de thuiszorgmedewerker heeft weinig tijd 
nodig om de informatie tot zich te nemen en het resul-
taat is een groot bereik. In de toolbox zit een presenta-
tie, een factsheet, een creditcard (beknopte factsheet), 
een e-learningtool en een poster voor op kantoor of op 
de werkplek. De toolbox leert de thuiszorgmedewerker 
om in een oogopslag brandgevaren te herkennen. 

Verbeteren brandveiligheid zelfstandig wonende senioren 

‘Toolbox’ voor thuiszorgmedewerkers
De veiligheidsregio’s van district Zuid Holland

(Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Hollands 

Midden en Rotterdam-Rijnmond) hebben 

hun krachten gebundeld om de brandveilig-

heid van zelfstandig wonende senioren in 

de provincie te verbeteren via de thuiszorg.

Brandweer Bedum heeft donderdag 30 april 

het voertuig en het vaartuig voor bestrijding 

van verontreinigd oppervlaktewater officieel 

in gebruik genomen. 

Wil je meer informatie over 
de toolkit? Neem dan contact op 
met: 
brandveiligleven@brw.vrzhz.nl, 
ter attentie van R. Alblas.
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Brandweer Midden- en West-Brabant 
stuurt actief op persoonlijke ontwikkeling 
en leiderschap met een leertraject voor 
ploegchefs en teamleiders. Waarom? We 

willen immers de beste brandweer zijn. 

Het leertraject daagt zowel ploegchefs, hun vervan-
gers als de vrijwillige teamleiders uit zich te verdiepen 
in zichzelf, uit hun comfortzone te komen en paden 
te bewandelen die ze niet zijn gewend. Het traject 
richt zich op houding en gedrag, beleven en ervaren. 
Centraal staan de rollen coach en teamcoach van de 
operationeel leidinggevenden. Bijzonder hieraan is 
dat nu eens niet op vakmanschap wordt getraind, 
maar de ontwikkeling van de mens centraal staat. 
Het traject heeft het karakter van een reis waarin 
de deelnemers gedurende 6-10 dagdelen met hun 
eigen ontwikkeling bezig zijn. 

Beste HR idee 3-2-1-Co! 2015
Dat ons initiatief met betrekking tot deze leertrajecten 
innovatief voor de sector is, blijkt uit het feit dat we 
als Veiligheidsregio MWB/Brandweer MWB in maart 
dit jaar van de 30 inzendingen als tweede eindigde 
voor de titel Beste HR idee 3-2-1-Co! 2015. Dit is een 
HR-innovatieprijs van het A&O fonds voor het meest 
innovatieve HR idee op het gebied van organisatie- 
of persoonlijke ontwikkeling. Hier zijn we trots op!

Reis in persoonlijke ontwikkeling wint zilver

Brand bestrijden met vuur. Dat is waar 
de pilot ‘voorbranden’ over gaat. Naar 
aanleiding van bezoeken aan de brand-
weer in onder andere Engeland en de 
eigen inzichten in (on)mogelijkheden 
om grote natuurbranden te beheersen, 
wordt op dit moment een (landelijke) 
pilot voorbranden uitgevoerd. 

Het principe van voorbranden is het weghalen van de 
brandbare stof, zoals heide of gras, door deze te ver-
branden. Vanuit een veilige positie, bijvoorbeeld een 
breed zandpad, wordt een smalle strook heide 
of gras aangestoken. Dit vuur brandt enerzijds met 

de wind mee tot aan bijvoorbeeld het brede zand-
pad en brandt anderzijds langzaam tegen de wind in. 
Zo ontstaat er een strook verbrand heide en/of gras, 
breed genoeg om het aanstormende vuurfront van de 
natuurbrand te stoppen.

Natuurlijke stoplijn 
Bij de pilot wordt een relatie gelegd met de gebieds-
gerichte aanpak, waarbij alle grote heidevelden 
en graslanden in beeld worden gebracht en vooraf 
wordt met de natuurbeheerder afgesproken waar 
en hoe wij het middel voorbranden kunnen inzet-
ten. Ook wordt het natuurbrandverspreidingsmodel 
gebruikt. Dit model geeft inzicht in het te verwachten 
brandverloop en geeft daarmee ook inzicht welke - 
natuurlijke - stoplijn is te gebruiken bij voorbranden. 

Kennis en inzicht
De pilot moet ons inzicht geven of voorbranden 
kunnen worden toegepast en op welke wijze. We 
bouwen kennis en inzicht op bij brandweercollega’s 
en hebben basisinformatie voor eventuele les- en 
leerstof. Daarnaast biedt de pilot regio’s handvatten 
om te kiezen wanneer voorbranden een geschikte in-
zettactiek kan zijn. De pilot wordt gesubsidieerd door 
de Programmaraad Incidentbestrijding Brandweer Ne-
derland en uitgevoerd vanuit de Landelijke Vakgroep 
Natuurbranden (LVN). Deelnemers aan de pilot zijn de 
brandweer van Gelderland-Midden, Noord- en Oost-
Gelderland, IJsselland, Twente, Drenthe, Defensie 
(ASK en ISK) en het IFV. 

Informatie bij Arnoud Buiting: a.buiting@vnog.nl

Voorbranden: brand bestrijden met vuur
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Liken - Reageren - Delen

Zijn wij al vrienden?

20 mei benoemd was tot brandmeester bij de dorps-
brandspuit.

In de fietskar
Nadat in 1935 begonnen werd met de aanleg van een 
waterleidingnetwerk ontwikkelde Johan een fiets-
wagentje voor het vervoeren van blusmiddelen. 
In de bak van het fietswagentje konden 5 slangen van 
20 meter, een sleutel om de brandkranen te openen,
een stalen kruik met benzine om vastgevroren brand-
kranen in de winter te ontdooien, een standpijp met 
twee aansluitingen en een straalpijp. Het wagentje 
werd afgedekt met een hor van fijn gaas zodat de 
muizen niet aan de slangen konden komen. Hiermee 

De ‘Van de Weijenbergs’ al
147 jaar bij brandweer Vlijmen

kon de brandweer uitrukken naar de dichtstbijzijnde 
brandkraan. Er werden in die tijd 14 fietswagentjes 
gemaakt.

Rennen voor de premie 
Van 1953 tot 1985 was zoon Bart lid van de brandweer
in Vlijmen. Hij was de eerste vanuit brandweer Vlijmen
die de opleiding ‘Perslucht’, nu bekend als ‘adem-
beschermende middelen’, volgde. Deze opleiding 
werd pas vanaf 1962 voor de Vlijmense brandweer 
gegeven. 

In die tijd kreeg de eerste die op de brandweerkazerne
was nadat de sirene ging, een premie van fl. 2,50. Bart 
werkte in een smederij die gelegen was vlakbij de 
kazerne en hij streek altijd de premie op. Totdat Bartje 
Jansen een schilderklus had bij een pand in de buurt 
van de kazerne… Nadat de sirene ging, fietste hij als
een gek naar de kazerne, sprong van zijn fiets en 
gooide die voor de voeten van Bart zodat die over die 
fiets viel, om zo ook een keer de premie op te strijken. 
Later is men gestopt met het uitkeren van de premie.

Besmettelijk
Als derde generatie meldden Hans en Ad, zonen van 
Bart, zich in 1980 en 1981 bij de brandweer. Genera-
tie vier, Marco en Wesley, werkt sinds zeven jaar bij de 
brandweer. Marco is de  zoon van Hans en Wesley
is de zoon van Ad. Bij elkaar opgeteld is dit nu goed 
voor 147 jaar brandweer. Volgend jaar, in 2016, heb-
ben ze er dan gezamenlijk 150 jaar opzitten: de brand-
weerfamilie ‘Van de Weijenberg’. Het lijkt een familie-
kwaal maar het wordt nog erger want het blijkt ook 
besmettelijk. De schoonzoon van Bart, Theo, was van 
1985 tot 2003 lid van de brandweer. En de schoonzoon 
van Hans, Pierre, is inmiddels 3 jaar lid van de vrijwil-
lige brandweer in Den Bosch.

Onderwerp van gesprek
In totaal 168 jaar brandweer binnen één familie vanaf 
1926 waarvan 165 jaar bij de vrijwillige brandweer van 
Vlijmen. Het zit de familie Van de Weijenberg in het 
bloed: altijd klaar staan voor een ander, alles uit hun 
handen laten vallen als de sirene ging of de semafoon 
gaat. Soms werd het eten opgeschept, de pieper ging, 
en iedereen was weg. Op verjaardagen en feestjes is 
het onderwerp uiteraard vaak de brandweer. En met 
de hele familie naar de brandweerwedstrijden staat 
altijd garant voor een gezellige dag. 

Voor opvolging wordt ook al gezorgd. De kleinzoon 
van Hans is er al helemaal klaar voor. Senn is inmiddels 
2 jaar oud en praat nu al mee over ‘Toeta, Toeta’. 
De vijfde generatie?

Staand van links naar rechts:
Ad, Bart en Hans van de Weijenberg.
Gehurkt van links naar rechts:
Wesley en Marco van de Weijenberg.

Vier generaties van één familie versterken 

de brandweer in Vlijmen. In 1926 komt de eerste 

Van de Weijenberg in beeld bij de brandweer. 

De vijfde generatie toont ook al belangstelling, 

al reikt die nog niet verder dan ‘Toeta, toeta’. 

De vijfde 
generatie 
staat al klaar

Johan van de Weijenberg bracht het ‘brandweervirus’ 
in de familie en was 32 jaar lid van de brandweer in 
Vlijmen; van 1926 tot 1958. Op 27 mei 1926 ontving hij 
‘een schrijven’ van het gemeentebestuur dat hij per 

‘Mijn eerste keer’, sportevenementen, 
ervaringen met incidenten en hele diverse 
persoonlijke verhalen. Deze berichten vind 
je op de Facebook-pagina van Brandweer 

Nederland. Wij zijn ook benieuwd naar jouw 
verhalen en de activiteiten van jouw korps. 

Like ons, deel en blijf op de hoogte!
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Als je bij de brandweer werkt krijg je regel-

matig vragen over ‘brandveiligheidsdingen’.

Op feestjes, op het schoolplein of op de 

sportclub schiet je omgeving je aan voor 

handige tips en informatie.

Vaak weet je de antwoorden, maar soms krijg je best heel 
lastige vragen. Of weet je net niet helemaal precies hoe het 
zit. Herken je dit? De BVL Tool biedt de oplossing. In Zuid 
Holland lanceert Brandweer Haaglanden, Rotterdam-Rijn-

mond, Hollands Midden en Zuid-Holland-Zuid gezamenlijk 
begin juli een nieuwe mobiele website - BVL Tool - voor ie-
dereen die bij de brandweer werkt. Op je telefoon of tablet 
kun je hierop snel veel antwoorden op brandweervragen 
vinden. Zo kun je nog makkelijker met de juiste informatie 
praten over brandveiligheid met de mensen in je omgeving. 

Je kunt de website ook gebruiken om je eigen kennis 
actueel te houden. De BVL Tool is een ‘gereedschap’ waar-
bij echt sprake is van voor én door. De inhoud en de vorm-
geving van de tool is met medewerking van veel collega’s 
uit de vier regio’s tot stand gekomen.

Goede raad is goud waard
Juist de brandweer kan, als geen ander, vertellen wat bij-
voorbeeld brand met je woning doet en wat je er zelf aan 
kunt doen om brand te voorkomen. Er zijn geen betere 
ambassadeurs dan de eigen collega’s in hun eigen omge-
ving! De BVL Tool - een dynamische website die regelmatig 
geüpdate zal worden - is een bron van praktische informa-
tie en geeft tips hoe jij de mensen in je omgeving kunt 
voorzien van goede raad. 

Wil je meer informatie over de website? Neem dan 
contact op met: Brandveilig.Leven@vrh.nl

En het antwoord is…?

Voor de opnamen, die plaatsvonden aan de waterkant 
bij de Sylsterdyk aan de westkant van Leeuwarden, 
kwamen een tankautospuit met bemanning, een opper-
vlaktereddingsteam en een duikteam in actie. Ook 
waren er maar liefst twee auto’s ‘te water geraakt’.

Film helpt
Opnamencoördinator was Alfred Plantinga, een van 
de ploegleiders bij de 24-uursdienst van de hoofdpost 
in Leeuwarden. “Brandweer Fryslân beschikt over tien 
oppervlaktereddingsteams en twee duikteams”, ver-
telt hij. “Niet alle blusgroepen in de provincie krijgen 
regelmatig te maken met waterongevallen. Toch is het 
belangrijk dat zij de procedures van zo’n inzet ken-
nen.” De film moet de blusploegen daarbij helpen. 

Steentje bijdragen
“Er wordt in de film uitgelegd welke criteria gelden 
voor een grijpredding en een oppervlakteredding, 
wanneer een duikteam ingezet moet worden en hoe 
de verschillende teams te werk gaan. Ook wordt in de 
film getoond hoe de blusploegen bij zo’n inzet hun 
steentje kunnen bijdragen”, legt Plantinga uit. Om 
er glimlachend aan toe te voegen: “Alle figuranten, 
brandweermannen en -vrouwen uit Marsum, Heeg en 
Leeuwarden, zijn als volleerd acteurs te werk gegaan. 
Ik ben nu al benieuwd naar het eindresultaat!” 

De film wordt verspreid onder alle Friese blusploegen.
De ploegleider hoopt verder dat de film een vast 
onderdeel wordt van de jaarlijkse reguliere water-
ongevaloefening.

Friese instructiefilm 
over waterongevallen

In navolging van de instructiefilm over ongevallen met 

gevaarlijke stoffen - waarover we in de vorige editie berichtten - 

heeft het Friese brandweerkorps recentelijk ook een instructie-

film laten maken over de inzet bij een waterongeval. 
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Halverwege 2013 is het project ‘Zelfsturende 

posten’ gestart als pilot binnen de Veiligheids-

regio Kennemerland. Doel van de pilot was om 

te ervaren in hoeverre de verantwoordelijkheid 

binnen de vrijwillige post gelegd kan worden 

en welke voordelen dat oplevert. Raymond van 

Bakel, ploegchef van post Lisserbroek, vertelt 

over de ervaringen.

“Sinds de start van het project met de posten Bennebroek en 
Lisserbroek kunnen veel meer beslissingen genomen worden 
binnen de post. Natuurlijk zijn er kaders als budgetten, leve-
ranciers en beleid binnen de veiligheidsregio. Echter door de 

beslissingen dichter bij de werkvloer te leggen, wordt er tijd 
en geld besteed aan de juiste zaken.
Op de werkvloer is het project vooral merkbaar doordat er 
sneller geschakeld kan worden. “Dank voor je snelle reactie”, 
geeft Mike Opstal terug over het bestellen van kazernekleding.
Dat is een veel gehoorde opmerking als er iets geregeld 
moet worden, geeft Raymond van Bakel aan. 

Ondersteuning
Als er behoefte is aan nieuwe mensen dan ligt het signaleren 
van die behoefte, het selecteren van mensen, aannemen 
van mensen, maar ook het toetsen of dit past binnen het 
formatieplan bij de ploegchef. “Al deze processen”, vertelt 
Raymond, “worden ondersteund door personeelszaken en 
het facilitair bedrijf van de veiligheidsregio.
Naast de snelheid is in het project ook vooral gesproken 

om de eigen identiteit van de vrijwillige post te behouden 
binnen de eenheid van de veiligheidsregio. Postleden van 
vrijwillige posten zijn vooral verbonden aan een post in een 
lokale gemeenschap en hebben minder met een Veiligheids-
regio. Het project Zelfsturende posten geeft ruimte binnen 
de veiligheidsregio om bijvoorbeeld een diploma-uitreiking 
of een afscheidsreceptie zo te organiseren dat dit past bij 
de post. Daarbuiten is het natuurlijk wel belangrijk dat de 
repressieve zorg wordt verleend volgens de normen van de 
veiligheidsregio”, besluit Raymond.

Uitrol
Voor de posten Bennebroek en Lisserbroek heeft het project 
vooral positief uitgepakt. Daarom is nu gestart met het uit-
rollen naar andere vrijwillige posten en ook een beroepspost 
binnen de Veiligheidsregio Kennemerland.

Zelfsturende posten in Kennemerland

Brandveiligheid als coproductie

Samenwerking 
met woning-
corporaties 
Op 22 april zetten zes woning-

corporaties hun handtekening 

onder de overeenkomst Brandveilig 

Wonen. De Key, Stadgenoot, Roch-

dale, Eigen Haard, De Alliantie en 

Ymere werken samen met Brand-

weer Amsterdam-Amstelland aan 

het verhogen van de brandveilig-

heidsituatie in huurwoningen. 

Lidy van der Schaft, Directeur Wonen van 
De Key, is enthousiast: “De samenwerking 
met de brandweer is geïntensiveerd en dat 

bevalt erg goed! De brandweer stimuleert 
en helpt ons bij brandpreventie en het 
betrekken van onze huurders hierbij. Vanaf 
nu behoren rookmelders tot de standaard 
uitrusting van onze vaklieden. Bij een repara-
tie in een woning checkt de vakman meteen 
of er al een werkende rookmelder hangt. 
Zo niet, dan hangt hij er eentje op. Na een 
training van de brandweer kunnen de vak-
mannen en beheerders onze bewoners ook 
wijzen op brandveiligheid in de woning. Zo is 
de cirkel rond en werkt iedereen vanuit zijn 
eigen verantwoordelijkheid aan het voorko-
men van brand.” 

Waardevolle partij
Ook commandant Elie van Strien is blij met 
de samenwerking: “Brandveiligheid is een 
coproductie. We kunnen de brandveiligheid 
alleen verhogen door samen te werken. 
Woningcorporaties zijn hierin een waarde-
volle partij. Ze hebben een grote woning-
voorraad én contact met veel inwoners van 
onze regio. Wij hebben in de woningcorpora-
ties een geweldige partner gevonden.”

Staand rechts: IJle Stelstra, portefeuillehouder Brandveilig leven bij Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Veiligheidsregio IJsselland 

is verhuisd. Sinds 1 april 

werken alle organisatie-

onderdelen vanuit de brand-

weerkazernes in Deventer, 

Hardenberg, Kampen en 

Zwolle. Deze laatste locatie is 

tevens de hoofdvestiging. 

In de maanden voorafgaand aan de 
verhuizing zijn de kazernes verbouwd

en hebben een eenduidige uitstraling 
gekregen. Daarnaast is de inrichting 
aangepast op ‘IJssellands werken’, 
waarin onder meer een aantal princi-
pes van Het Nieuwe Werken is opge-
nomen. 

Interne binding
De huisvesting van alle organistie-
onderdelen - waaronder de crisis-
organisatie - in de kazernes is onder-
deel van de organisatieontwikke-
ling. Op 1 januari 2014 werden alle 
gemeentelijke brandweerkorpsen 

samengevoegd tot het regionale 
korps Brandweer IJsselland dat deel 
uitmaakt van Veiligheidsregio IJssel-
land. Belangrijk uitgangspunt in dit 
proces was onder meer dat de regi-
onale organisatie stevig verankerd 
zou blijven in de lokale samenleving. 
Met de geografische spreiding over 
vier locaties in IJsselland is daar ook 
zichtbaar gevolg aan gegeven. 
Daarnaast is ook de interne binding 
verstevigd door ondersteunende 
diensten, beleid en operatie bij el-
kaar onder één dak te brengen.

Veiligheidsregio IJsselland werkt vanuit kazernes



Wat staat er in de volgende krant? 
De volgende Brandweerkrant van Nederland verschijnt in september 2015. 
Weet je een leuk onderwerp waarover we in deze krant kunnen schrijven? 
Mail ons dan: communicatie@brandweernederland.nl.

Wil je 24/7 op de hoogte blijven? 
facebook.com/NLBrandweer

twitter.com/Brandweer_NL

linkedin.com/groups?gid=3225709

brandweernederland.nl
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  Colofon>
  Meer informatie (026) 355 24 55 
  of mail naar communicatie
  @brandweernederland.nl

 redactie Team Communicatie 
  Brandweer Nederland

 tekst de communicatieadviseurs van   
  het Netwerk Cobra, Team 
  Communicatie Brandweer 
  Nederland en Arianne Liebe 

 bezoek Kemperbergerweg 783
  6816 RW  Arnhem 

 post  Postbus 7010
  6801 HA  Arnhem

 internet www.brandweer-
  nederland.nl

Met dank voor de inhoudelijke 
bijdragen vanuit de regio’s: 

Haaglanden, Gooi en Vechtstreek, 
Brabant-Noord, Fryslân, Utrecht, 
Flevoland, Zaanstreek-Waterland, 
Gelderland-Midden, Groningen, 
Twente, Kennemerland, IJsselland, 
Midden- en West-Brabant, Limburg-
Noord, Gelderland-Zuid, Drenthe, 
Noord- en Oost-Gelderland, Zeeland 
en Amsterdam-Amstelland

  Aan deze uitgave 
  werkten mee:
 
  fotografie Marcel van Saltbommel, Jaap Wals, 
  Do Visser/De Gelderlander, Brian van 
  den Berg, Gertjan Koster Fotografie, 
  Jeffrey Koper, Mark Neelemans, 
  Mathijs Schuijn en Tom Hessels

 vormgeving HSTotaal, Haarlem

 druk Rikken Print, Gendt

 verspreiding Netwerk Cobra
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Inzet blusdeken bij autobrand stelt sporen veilig
In april oefende een aantal brandweermensen van de 

regio Limburg-Noord met het ‘live’ blussen van een 

autobrand met behulp van een speciale blusdeken. 

Met deze blustechniek wordt de brand 
gesmoord, waardoor eventueel aanwe-
zige sporen bewaard blijven voor foren-
sisch onderzoek. De inzet van de speciale 

blusdekens is een volgende stap in de 
strijd tegen de serie autobranden die de 
afgelopen maanden in de regio Limburg-
Noord plaatsvonden.

Hoogtepunt van de open dag van brand-

weerkorps Beekbergen op 11 april was 

toch wel een verzoekje van een - naar later 

bleek - 92-jarige mevrouw. 

De dame was op weg naar de supermarkt en zag daar 
de hoogwerker van de brandweer staan. “Daar heb 
ik nou altijd al eens mee omhoog willen gaan!”, was 
haar reactie. Zo gezegd, zo gedaan. Rollator aan de 
kant en hup het bakkie in. Uiteraard wel met hulp van 

de galante collega’s van brandweer Beekbergen en 
Apeldoorn. 

Briefje
Hoe kwiek mevrouw nog is, bleek wel uit haar reactie 
een paar dagen later. In de Stentor had een berichtje 
gestaan waarin stond dat een mevrouw van begin 80 
in de hoogwerker mee omhoog was gegaan. Ze ging 
hoogstpersoonlijk bij het korps langs en gooide dit 
briefje door de brievenbus. “De oude dame die zater-
dag jl. mee mocht liften is niet 80 jaar maar 92 jaar. 
Nogmaals bedankt, het was fantastisch.” 

92-jarige beleeft ‘fantastisch’ 
moment in hoogwerker 


