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Zwemles

In Fryslân organiseerden collega’s, 
die naast hun repressieve werk 
iets extra’s voor de samenleving 
willen doen, zwemlessen voor 
oudere kinderen zonder zwem-
diploma. Zij vertellen over de 
mooie samenwerking tussen de 
brandweer, gemeente, scholen, 
het sociale wijkteam, het zwem-
bad en GGD Fryslân. 

5
Oudgediende

‘Ik zie in het werk veel veranderen, 
maar vind nu zelf ook andere 
dingen leuker dan vroeger. Je 
moet met al die veranderingen 
kunnen omgaan en meebewegen. 
Het is echt een leven lang leren.’ 
Jo Meuwsen (68), vrijwilliger bij 
Post Pannerden, vertelt hoe hij 
al 26 jaar met veel plezier bij de 
brandweer werkt. 

Inzetprocedures

Door verschillende typen voer-
tuigen, brandstoffen, materiaal-
gebruik en veiligheidsvoorzieningen 
zien we steeds meer complexe 
voertuigincidenten. Haaglanden 
verzamelde bestaande procedures 
in één overzichtelijk document 
en ontwikkelde een handige 
naslagtool.

12
Elektrische TS

‘We gaan twee jaar lang uitvoerig
testen. Eerst intern, daarna 
operationeel in de smalle straten 
van de binnenstad.’ Paul de Jong 
en Berry bij ‘t Vuur vertellen over 
de introductie van de elektrische 
tankautospuit. Deze kun je vanaf 
2021 zien rijden in Amsterdam-
Amstelland. 

9

Natuurbranden: 
samen staan we sterker

Lees verder op pagina 6 & 7

In een periode van aanhoudende droogte liggen natuurbranden 
op de loer. Natuurbranden zijn vaak complex en vormen een grote 
uitdaging. Zeker als er twee gebieden, vlak bij elkaar, in brand staan. 
Zoals op 20 april dit jaar. Dankzij een nauwe samenwerking en bijstand 
uit alle hoeken is het gelukt deze flinke klus onder controle te krijgen.

De impact van corona 
Half maart sloeg de coronacrisis toe en veranderde alles. 

Naast de enorme impact zorgde de crisis ook voor mooie initiatieven. 

Het dwong ons om anders te werken en creatieve oplossingen te bedenken 

voor dingen die voorheen zo vanzelfsprekend waren. In deze Brandweerkrant 

delen verschillende regio’s hun aanpak van de dilemma’s, behoeftes of 

nieuwe initiatieven die door corona ontstonden.

Lees verder op pagina 10 & 11



2 Vernieuwend

Onwerkelijk

Vlak voor verschijning van de 
vorige Brandweerkrant kwa-
men we terecht in de corona-
crisis. We wisten toen nog niet 
welke gevolgen COVID-19 zou 
hebben op de samenleving en
onze brandweerorganisatie.
Het is een onwerkelijke periode.
We moeten letterlijk afstand 
van elkaar nemen en dat heeft 
grote impact. Bijeenkomsten, 
korpsavonden, keuringen en 
oefeningen: er ging per direct 
een streep door. Opleidingen 
en examens werden uitgesteld. 
Wat waren de regels met 
betrekking tot rijbewijzen die 
waren verlopen? Veel vragen 
kwamen op ons af. 

Landelijk hebben wij gepro-
beerd de vragen en te nemen 
maatregelen met elkaar af te 
stemmen. Daarom kwamen alle 
commandanten en directeuren 
van de veiligheidsregio (RCDV) 
wekelijks (online) bij elkaar. Wij 
deelden onze eigen ervaringen 
en bespraken de gevolgen van 
de kabinetsbesluiten. Inmiddels 
staan er gelukkig ook weer 
andere brandweerthema’s op 
de agenda.

Iedere branche heeft een 
brancherichtlijn nodig om te 
kunnen aantonen op welke 
wijze zij haar werkzaamheden
verricht in de 1,5 meter samen-
leving. Daarom is er ‘als de 
brandweer’ een branchericht-
lijn Brandweer Nederland 
opgesteld en hebben collega’s 
protocollen en infographics 
gemaakt. Deze geven ons rich-
ting en goede handvatten. 

Operationeel kunnen wij naar 
omstandigheden goed door-
werken, is het ziekteverzuim 
relatief laag en er ontstaan 
mooie initiatieven die met 
corona van doen hebben. De 
brandweer zou de brandweer 
niet zijn als we met deze crisis 
niet adequaat zouden omgaan. 
Ik vind het bijzonder om te zien 
hoe de brandweer zich steeds 
weer weet aan te passen aan 
de nieuwe situatie.

De coronacrisis had helaas ook 
gevolgen voor de brandweer-
herdenking op 20 juni jl. We 
vonden het belangrijk om ook 
nu aandacht te schenken aan 
het herdenken van onze over-
leden collega’s. Daarom wilden 
we dat de ceremonie doorging, 
maar helaas wel zonder pu-
bliek. We hebben geprobeerd 
om online en met elkaar onze 
mensen op een respectvolle 
manier te eren. Die verbonden-
heid vind ik als voorzitter van 
Brandweer Nederland onge-
looflijk betekenisvol, juist ook 
in crisistijd. 

Stephan Wevers, voorzitter 
Brandweer Nederland

Ploegen zijn overdag vaak op een andere locatie dan 

de eigen kazerne. Bijvoorbeeld door oefeningen, 

sporten of locatiebezoeken. De regio’s Rotterdam-

Rijnmond en Haaglanden startten daarom met het 

dynamisch alarmeren van de eenheden. Het alarmeren

van voertuigen op basis van hun eigenlijke positie 

zorgt ervoor dat de snelste (dichtstbijzijnde) een-

heid wordt gealarmeerd.

In Rotterdam-Rijnmond levert de speciaal ontwikkelde alarmerings-
computer de alarmeringsvoorstellen aan het meldkamersysteem. 
Edward Seepers, beleidsmedewerker: ‘Op basis van vooraf vast-
gestelde voorwaarden wordt bij incidenten de best passende 
brandweereenheid gealarmeerd, van tankautospuit tot water-
ongevallenvoertuig tot Officier van Dienst. Geen enkele brand-
weereenheid wordt uitgesloten. Hierbij wordt ook rekening ge-
houden met diverse bedrijfsregels. Een bijkomend voordeel is dat 
eenheden flexibel verplaatst kunnen worden, zoals bij evenemen-

ten, restdekking en spontane drukte. Op dit moment wordt daarin 
nog de kazernevolgordetabel als basis gebruikt. In de zomer 
worden verschillende dynamische gegevens toegevoegd, zoals 
brugopeningen en wegopbrekingen.’ 

Voertuigposities
In Haaglanden houdt dat systeem al wel rekening met de locatie 
van de voertuigen. Kees de Jong, projectleider Dynamisch alarme-
ren: ’De berekening op vakniveau, zoals bij de kazernevolgorde-
tabel wordt gehanteerd, laten we daarbij dus los. De berekening 
gebeurt in een applicatie buiten het meldkamersysteem. Het 
resultaat daarvan wordt teruggestuurd. Haaglanden is een van de 
eerste regio’s die overgaat op het dynamisch alarmeren op basis 
van de voertuigposities. Omdat er nog weinig over bekend is, 
startte op 17 juni een pilot met een aantal voertuigen: de motoren, 
hoogwerkers, hulpverlenings- en waterongevallenvoertuigen. 
Na een pilotperiode van een aantal maanden rollen we het 
dynamisch alarmeren verder uit naar alle voertuigen.’ 

Wil je meer informatie over dynamisch alarmeren, neem dan 
contact op met Edward Seepers (edward.seepers@vr-rr.nl) 
of Kees de Jong (kees.de.jong@vrh.nl).

Dynamisch alarmeren 
in Rotterdam-Rijnmond 
en Haaglanden

Communicatiestagiaire Nory 

Steenbeeke (22) ontwikkelde voor 

Brandweer Twente de podcast 

‘Als het vuur gedoofd is’ om de 

verschillende werkzaamheden 

van de brandweer te belichten. 

Burgers denken vaak dat de brandweer 
er alleen maar is om branden te blussen. 
De podcasts laten horen dat er nog veel 
meer gebeurt bij de brandweer. In elke 
aflevering gaat Nory in gesprek met een 
brandweercollega die vertelt over zijn of 
haar werkzaamheden, de passie voor het 
vak of bijzondere dingen die ze hebben 
meegemaakt. 

Brandonderzoek
Nory: ‘In de eerste aflevering is Folkert van 
der Ploeg te gast. Folkert is al twaalf jaar 
brandonderzoeker bij Brandweer Twente 
en is elke dag bezig om meer te leren over 

de oorzaken van verschillende branden. 
Met deze onderzoeken kan beter worden 
vastgesteld hoe een brand is begonnen of 
hoe die is verlopen.’

Oorzaak
Ze spraken elkaar op de Twente Safety 
Campus, een trainingscentrum voor ver-
schillende hulpdiensten: ‘Tijdens de podcast 
gingen we in een volledig afgebrande ruim-
te op zoek naar de oorzaak van de brand. 
Folkert legt uit waar hij op let, bijvoorbeeld 
de bedrading, de grijstinten aan de muren 
en brandbare attributen. Folkert is een 
uitstekende verteller en een zeer geschikte 
podcast-kandidaat en weet uiteindelijk via 
verschillende theorieën de oorzaak te ach-
terhalen.’ Spoiler: dat er op twee plekken 
brand is, hoeft niet altijd te betekenen dat 
er sprake is van brandstichting.

Duiken
Voor de tweede podcast ging Nory in 
gesprek met Gijs Veldhuis, duikcoördinator

bij Brandweer Twente. Hij vertelt over zijn 
dagelijkse werkzaamheden, maar ook 
duikers worden voorbereid op heftige en 
spannende momenten. ‘Als duiker heb je 
vaak geen zicht onder water en dan moet 
dus alles op de tast’, vertelt Gijs. ‘Onze 
duikers hebben relatief weinig uitrukken 
maar als ze op pad gaan, gaat het meteen 
om heftige gebeurtenissen.’ 

Luister mee
Nory hoopt met deze podcast 
en afstudeerscriptie haar 
studie Creative Business met 
succes te kunnen afronden. 

Grappig detail: de podcast met Folkert is al 
beluisterd in de Verenigde Staten, België 
en Israël. Wie benieuwd is naar de twee 
podcasts kan terecht op Spotify, Google 
Podcasts en PodNL. 

Wil je meer informatie, neem dan contact 
op via communicatie@brandweertwente.nl.

‘Als het vuur gedoofd is’

‘Als duiker heb je vaak geen zicht 
onder water en moet alles op de tast’

‘Steeds weer 
aanpassen aan 
nieuwe situatie’
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Binnen het Europese project Firefighters Plus 

(FFP) dragen brandweercollega’s met sociaal-

maatschappelijke initiatieven bij aan een samen-

leving waarin iedereen kan meedoen. In Fryslân 

organiseerden collega’s onlangs zwemlessen voor 

oudere kinderen zonder zwemdiploma.

Beleidsadviseur Risicobeheersing Renate Hogeterp vertegenwoordigt Brand-
weer Fryslân in het FFP-project. Ze benadrukt dat deze activiteiten náást de 
traditionele taken van de brandweer worden uitgevoerd: ’Door collega’s die 
naast hun repressieve werk iets extra’s voor de samenleving willen doen. De 
maatschappelijke betrokkenheid van brandweercollega’s is natuurlijk niet 
nieuw. FFP biedt hen een online e-learning platform waar ze ideeën en erva-
ringen op internationaal niveau uitwisselen.’

Groepsdruk
Het initiatief voor de zwemlessen kwam van medewerker Risicobeheersing
Jan Kees Toxopeus en Alfred Plantinga, ploegleider bij de Leeuwarder 

24-uursdienst: ‘Helaas worden we in onze 
waterrijke provincie nog steeds geconfron-
teerd met drenkelingen omdat ze geen 
basiszwemvaardigheden hadden. Dat heeft 
meerdere redenen. Zo wordt er steeds minder 
aan schoolzwemmen gedaan, in sommige cul-
turen is leren zwemmen niet zo vanzelfspre-
kend én er zijn ouders die zwemlessen niet 
kunnen betalen. Kinderen zijn vaak gevoelig 

voor groepsdruk. Als vriendjes op een mooie zomerdag gaan zwemmen, is 
de verleiding groot om zonder zwemdiploma tóch het water in te gaan.’

Mooie samenwerking
Het gaat om een eenmalig project, om te benadrukken dat zwemonderwijs 
écht belangrijk is. De gemeente Leeuwarden bleek bereid het project te 
subsidiëren. Renate: ‘Het is een mooie samenwerking tussen de brandweer, 
gemeente, scholen, het sociale wijkteam, het zwembad en GGD Fryslân. 
Een bijkomend voordeel is dat deze contacten ook leiden tot nieuwe samen-
werkingen. Bijvoorbeeld op het gebied 
van brandpreventie.’

Acht zwemmertjes
Aan de zwemlessen in Leeuwarden deden 
acht kinderen van negen tot elf jaar oud 
mee. Wendy de Groot van post Burgum en John Palijama van de ploeg Heeg, 
brandweervrijwilligers die beroepsmatig zweminstructeur zijn, verzorgden 
de lessen. John is daarnaast instructeur bij Brandweeropleidingen Noord: 
‘In tien lessen brengen we kinderen de beginselen van het zwemmen bij. 
Omdat ze hiervoor niet of nauwelijks hebben gezwommen, bezochten we 
eerst hun scholen om uit te leggen wat we precies gingen doen. We spraken 
ook met de ouders.’

Anderen aansporen 
De lessen zijn in januari feestelijk afgesloten. Wendy: ‘In tien lessen kun je 
geen zwemdiploma halen, daarvoor is meer nodig. In de achtste les beoor-
deelden we het zwemniveau van iedere leerling. Vervolgens kregen de 
ouders vanuit het zwembad een aanbod voor vervolg-zwemonderwijs, 
gericht op het halen van de diploma’s A, B en C. We hebben vooraf doelen 
gesteld voor wat de kinderen na onze lessen moeten kunnen. Al na de derde 
les konden we die bijstellen. Ze waren zó gemotiveerd en leergierig, dat ze 
veel sneller gingen dan ingeschat!’ John: ‘Het is prachtig om het enthou-
siasme in hun ogen te zien. Daar doen we het voor. En natuurlijk om ze 
iets bij te brengen waar ze hun leven lang profijt van hebben.’

Meer weten? 
Neem contact op met Jan Kees Toxopeus: jk.toxopeus@brandweerfryslan.nl.

Zwemles voor 
oudere kinderen 
zonder diploma

Firefighters Plus in Fryslân

‘Er wordt steeds minder aan 
schoolzwemmen gedaan’

‘In tien lessen brengen 
we kinderen de beginselen 
van het zwemmen bij’

‘Het is prachtig om het enthousiasme in hun ogen te zien. Daar doen we het voor!’
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Eind mei ontvingen alle 25 veiligheidsregio’s 

van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) tien 

kledingpakketten met het nieuwe operationeel

uniform. 250 brandweermensen dragen het 

uniform zes weken lang om zo te ervaren wat 

er eventueel aan verbeterd kan worden. De 

eerste bevindingen zijn positief.

Het operationeel uniform wordt gebruikt bij laag-risico-
taken, zoals liftopsluiting, dier te water of reinigen weg-
dek. De deelnemers toetsen de kleding op aspecten zoals 
pasvorm, functionaliteit en bescherming tijdens operatio-
neel optreden. Zij dragen de kleding zowel bij repressieve 
taken als ook op kantoor. De bevindingen en eventuele 

verbetersuggesties worden verwerkt in het definitieve ont-
werp van de nieuwe vrouwelijke en mannelijke lijn. 

Modern en fris
Willem van der Tol, Hollands Midden, krijgt enthousiaste 
reacties op het nieuwe uniform, zowel thuis, op straat van 
burgers als van collega’s. ‘Mijn eerste indruk is ook positief. 
Het straalt iets uit, draagt lekker en de pasvorm is goed. 
Echt een nieuwe, moderne, frisse look.’ 
Verbetersuggesties heeft Willem ook: ‘Het ondershirt 
onder de polo is erg warm, zeker als daar ook nog eens een 
uitrukjas overheen komt. Een ondershirt én polo in één of 
een polo van dunnere stof zou prettiger zijn. Twee kleuren 
(donkerblauw en rood) voor de polo vind ik voldoende 
en de uitmonstering van je rang op de schouders is wat 
ouderwets.’

Dameslijn 
Bij de ontwikkeling van het nieuwe operationeel uniform 
is ook voorzien in een dameslijn. Claudia Prins vertegen-
woordigt het netwerk Brandweervrouwen van Brandweer 
Nederland in de projectgroep. ‘De kleding is zo ontworpen, 
dat ook voor dames de pasvorm representatief en comfor-
tabel is. Het streven is dan ook dat zij in de toekomst niet 
meer over hoeven te stappen naar de herenlijn, omdat de 
pasvorm voor dames niet toereikend is.’ 

Aan de landelijke draagproef nemen 54 brandweer-
vrouwen deel. Onder hen Jeannette Heijenk van IJsselland. 
Ten aanzien van de pasvorm van de polo en de jas ziet zij 
nog ruimte voor verbetering maar over de broek is zij erg 
tevreden: ‘Na bijna dertig jaar in dienst is er voor dames 
nu eindelijk een model met goed elastiek.’ 

Draagproef operationeel uniform in Gouda
Tien pakketten met tien verschillende maten. Wie past 
bij welke maat? Nadat deze puzzel was opgelost, konden 
op donderdag 28 mei in Gouda de dozen worden over-
handigd aan de deelnemers van de draagproef. Het zal 
voor iedereen even wennen zijn. Voor de burger op straat 
en de collega’s in de kazerne. Andere kleur en andere 

pasvorm. Maar de eerste reacties waren enthousiast. 
‘Zit wel lekker’, ‘Past goed’, ‘Nu is het wachten op de eerste 
uitruk!’. Over zes weken weten we meer. 
Het (mogelijk) nieuwe operationele tenue heeft zijn 
eerste voorzichtige stap gezet binnen Brandweer Hollands 
Midden.

Een grote brand in een restaurant 

in Vlagtwedde (Groningen) greep 

snel om zich heen en er was veel 

rookontwikkeling. Er werd een 

NL-Alert uitgegeven. 

‘Door de snelle opschaling en effectieve 
en veilige samenwerking konden de aan-
grenzende panden behouden blijven. 
Binnen twee uur na de uitbraak van de 
brand konden we het sein brandmeester 
geven en kon het nablussen beginnen’, 
aldus OVD Hielko Sijsling.

ZEER GROTE BRAND 
Vlagtwedde

Kijk voor meer informatie over het operationeel uniform op de site van het IFV of Brandweer Nederland.

Regio’s 
testen nieuw 
operationeel 
uniform 
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‘Zolang je leert, blijf je jong!’‘Zolang je leert, blijf je jong!’
Jo Meuwsen, brandweervrijwilliger bij 

Post Pannerden, is bijna 69 en daarmee één 

van de oudgedienden. Hij doet zijn werk in 

Pannerden al ruim 26 jaar met veel plezier. 

In die jaren heeft hij niet bepaald stilgezeten.   

Deze zomer brengt brandweer Kennemerland
een boek uit over evalueren. In het boek 
vind je evaluaties van branden uit 2018, 2019 
en 2020. Ook een recente brand in maart in 
een hotel in Santpoort-Noord, GRIP 1, wordt 

daarin beschreven. Door de coronacrisis waren 
er gelukkig nauwelijks gasten in het hotel. 

Meer informatie over het boek kun je 
krijgen via Marcel Gal mgal@vrk.nl.

Wat is evalueren en 
hoe doen we dat?

‘Zolang ik door 
de keuring kom, 
ga ik door’ ‘Ik zie in het werk 

veel veranderen, 
maar vind nu zelf 
ook andere dingen 
leuker’

Jo volgde zijn opleiding bij de bedrijfsbrandweer van Defensie. 
Na het behalen van zijn diploma onderbrandmeester, trad hij in 
dienst bij de brandweer van de gemeente Rijnwaarden, inmiddels 
de Post Pannerden. In die tijd vervulde hij de nodige taken als gas-
pakdrager, oefencoördinator en ondercommandant. Alles wat hij 
leuk vindt, pakt hij aan. 

Nieuwe TS
‘Er kwam op een gegeven moment een interim commandant en die 
wist geld los te peuteren voor een nieuw voertuig. Hard nodig, want 

onze oude tankautospuit (TS) was al 23 jaar 
oud.’ Jo ging met de commissie beurzen af om 
voertuigen en bepakking te bekijken. ‘Het was 
tijdrovend werk, maar ons oog viel al gauw 
op het merk MAN, het merk dat we nu ook 
hebben. Hoewel het dus veel uitzoekwerk 
was, stond de nieuwe TS binnen een half jaar 
op de stoep. Tegenwoordig gaat dat heel an-
ders. Nieuwe voertuigen komen nu ‘vanzelf’. 

Het voordeel is wel dat alle voertuigen hetzelfde zijn en dezelfde 
opbouw hebben, waardoor ze onderling beter uitwisselbaar zijn.’   

Gevaarlijke stieren
‘Ik zie in het werk veel veranderen, maar vind nu zelf ook andere 
dingen leuker. Vroeger vond ik het blussen van een grote brand 
leuk, dat vind ik nu meer iets voor de jongelui. Ik kan me nog wel 
een spannende schuurbrand herinneren. Wat het interessant maakte 
was dat er vlak naast de brandende schuur een stal met gevaarlijke 
stieren stond. Van de boer mochten die absoluut niet naar buiten. 
Of wij die stal konden koelen. Omdat het vroor en het water elders 

uit een plas moest komen, was 
het nog knap lastig om de 
waterwinning op gang te 
krijgen, maar het lukte ons 
toch. De stal vloog niet in 
brand en de stieren bleven 
binnen.’

Leven lang leren
Hij ziet ook dat incidenten anders 
zijn. ‘Tegenwoordig heb je te 
maken met zaken als wiet-
kwekerijen of panden waar 
XTC wordt gemaakt. Ook 
merk je dat de bouw-
wijze is veranderd. Zo 
wordt er steeds vaker 
staal gebruikt in 
huizen. Je moet met 
al die veranderingen 
kunnen omgaan en 
meebewegen. Het is 
echt een leven lang 
leren. Maar ach, zolang 
je leert, blijf je jong!’

Actief
Dat hij nog repressief actief is, heeft een simpele verklaring. Lachend: 
‘Ze kunnen me nog niet missen als oefencoördinator en met mij 
erbij komen ze precies aan de dagbezetting.’ Maar de andere reden 
is simpeler: ‘Ik vind het werk nog steeds leuk en zolang ik door de 
keuring kom, ga ik ermee door. Ik probeer gewoon gezond te leven 
en ik sport en fiets regelmatig.’ Hij is zelfs een keer naar Santiago de 
Compostelle gefietst, een tocht van 5.889 kilometer. Bij vertrek en 
aankomst werd hij toegejuicht door de brandweer. 

Jo wil pas op zijn zeventigste stoppen. Wat hij daarna gaat doen? 
‘Dan ga ik op maandagavond kaarten met de oudjes van Post 
Pannerden.’
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Interregionale bijstand 
Handcrew Overijssel

Dat het droog is in de natuur hebben 

we gemerkt. Diverse grote natuurbranden 

hielden de brandweermensen in het voorjaar 

dagen van huis. Honderden collega’s zijn 

in april ingezet bij de natuurbranden in 

Deurne en Moergestel. De Handcrew 

Overijssel verleende bijstand in Deurne.

In mei en juni had Brandweer Flevoland een 

aantal bijzondere inzetten. In de eerste plaats 

vanwege de aard van de branden en in de 

tweede plaats omdat bij de bestrijding ervan

intensief werd samengewerkt met Politie 

Midden-Nederland, Brandweer Gooi en Vecht-

streek en de brandweer van Lelystad Airport. 

In het gebied tussen de Lage Vaart bij de wijk Landerijen 
en de A6 in Lelystad brak 23 mei brand uit in een strook 
bamboebos. Brandweer Flevoland kwam met negen blus-
wagens ter plaatse. Daarnaast rukten een schuimblusvoer-
tuig en een dompelpompunit uit voor extra water.

Beelden uit de lucht 
Bij de bestrijding van de brand kreeg de brandweer hulp 
van Politie Midden-Nederland en de brandweer van Lely-

Mooie samenwerking bij 
bestrijding natuurbrand

stad Airport. De politie droeg bij aan de bestrijding door 
met een helikopter foto’s te maken vanuit de lucht. Met 
foto’s en beelden gemaakt met een warmtebeeldcamera 
was goed te zien waar het zwaartepunt van de brand 
zich bevond en waar op een later moment de hotspots 
waren.

Crashtenders
De beelden uit de lucht maakten duidelijk dat het zou 
helpen om materieel te hebben waarmee meer water in 
het bos gespoten kon worden. En daar konden de crash-
tenders van Lelystad Airport in voorzien. Op verzoek van 
HOVD Hildemarie Schippers kwamen de twee voertuigen 
ter plaatse. Ze waren met hun bluskanonnen van grote 
waarde. Het proces van nablussen kon hiermee worden 
versneld. Ook sloot Paul Schuur aan bij de brand als advi-
seur op het gebied van natuurbrandbestrijding. Schuur is 
HOVD in Gooi en Vechtstreek en heeft in zijn regio vaker 
te maken met natuurbranden. Hij stond HOVD en twee 
OVD’s bij met zijn expertise op dit gebied.

Samenwerking
Ruim een week later, op 3 juni, vatte een stapel gekapte 
bomen vlam in de Almeerse wijk Oosterwold. Brandweer 
Flevoland en Brandweer Gooi en Vechtstreek werkten 
bij deze brand intensief samen om de brand te blussen. 
Het was vooral een uitdaging om genoeg bluswater bij 
de brand te krijgen. De brandweer uit Laren schoot te 
hulp met een tankwagen met 5000 liter water. Later in 
de nacht legde de brandweer uit Dronten een groot-
watertransportsysteem aan en is water uit de Hoge Vaart 
richting de brand gepompt. Bij de bestrijding van beide 
branden is goed samengewerkt.

De Handcrew valt onder het landelijk specialisme Natuurbrand-
beheersing onder het programma Grootschalig en Specialistisch 
Brandweeroptreden (GBO-SO). Wil je meer weten over de Hand-
crew en hun materieel, kijk dan op www.brandweer.nl/gboso.
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De Handcrew Overijssel is een team van zo’n tachtig 
brandweermensen en is gespecialiseerd in natuurbrand-
bestrijding. Het goed getrainde en geoefende team 
bestaat uit brandweermensen uit Twente en IJsselland: 
de kazernes Den Ham, Nijverdal, Raalte en Dedemsvaart. 
Het team kan in heel Nederland worden ingezet voor zo-
wel bestrijding van natuurbrand als voor het nablussen. 

Handwerk
De Handcrew Overijssel komt daar waar de voertuigen 
niet kunnen komen. De naam van het team zegt het 
al: het is voornamelijk handwerk. Hiervoor gebruiken 
ze specialistische materialen zoals een Pulaski en een 
MCLeod, waarmee ze goed kunnen hakken en graven 
om bijvoorbeeld een stoplijn te maken.

Bijstand Deurne
Op 20 april ging rond 19.00 uur de pager van de leden van 
de Handcrew. Vanwege corona mochten ze maar met vijf 
personen in de bus en met twee in het haakarmvoertuig. 
De bezetting was dus vrij krap. Dit zou de eerste inzet in 
het donker worden. 

Hard werken
Samen met de manschappen van Valkenswaard, die 
vuurzwepen bij zich hadden, ging de Handcrew het veld 
in. ‘Het brandde overal om ons heen en we wisten dat we 
vol aan de bak moesten om wat te bereiken. De vuur-
zwepen voorop om de vlammen eraf te halen en daarna 
met de waterzakken er achteraan om het nat te maken. 
Het was hard werken’, vertelt Rutger Schellevis van de 

kazerne uit Nijverdal en lid van de Handcrew. ‘Even leek 
het erop dat we het gewenste resultaat hadden bereikt. 
Maar door de wind werd het vuur weer aangewakkerd en 
leek de twee uur werk voor niks geweest.’ 

Nieuw plan
Rutger vertelt dat het nieuwe plan was om ‘tegen te 
branden’. Door zelf gecontroleerd stukken heide af te 
branden, maakt de Handcrew een stoplijn van een meter 
breed. Het branden ging rustig en gecontroleerd. 
Inmiddels was het midden in de nacht en sloeg de 
vermoeidheid toe. Om 8.00 uur werd de Handcrew afgelost 
door een nieuw team. De inzet van de Handcrew duurde 
drie volle dagen en heeft zeker bijgedragen aan een goed 
resultaat.

Natuurbranden: 
samen staan we sterker
Maandagmiddag 20 april om 12.40 uur komt vanuit de 
meldkamer Limburg de eerste melding binnen van een 
natuurbrand in de Deurnese peel. Het natuurgebied ligt 
voor het grootste deel in de regio Zuidoost-Brabant 
en voor een klein deel in de regio Limburg-Noord. 
De eerste eenheden komen eveneens uit beide regio’s. 

Interregionaal
Hoofd Officier van Dienst (HOVD) Wally Paridaans van 
Brandweer Brabant-Zuidoost vertelt: ‘Een bijzondere 
brand die vanaf het begin wordt bestreden door twee 
regio’s en waarbij we later ook nog bijstand kregen van 
pelotons uit Brabant-Noord en Utrecht, de handcrew 
uit Overijssel en het FBO-team (Fire Bucket Operations-
team) van Defensie.’ 

Onvoorspelbaar
Wat deze natuurbrand ook bijzonder maakte, is de 

droge vegetatie en sterke wind(vlagen) die een brand 
met hoge intensiteit en onvoorspelbare uitbreidingen 
tot gevolg had. Deze brand heeft nagenoeg het uiterste 
van alle betrokken partijen gevraagd. Wally: ‘Dankzij de 
grote inspanning zijn we erin geslaagd de brand onder 
controle te krijgen. Daarbij realiserend dat deze brand 
in een veengebied woedt en mogelijk nog maanden 
kan leiden tot rookoverlast en oplaaiend vuur.’

Schaarste
Diezelfde dag krijgt de HOVD in regio Limburg-Noord 
een oproep: ‘Zeer grote brand Meinweg’. De project-
leider Natuurbrandbeheersing van Brandweer Limburg-
Noord Sraar Theeuwen ziet de melding ook. Hij kent het 
gebied goed en is zich bewust van de al weken aanhou-
dende droogte en schrale oostenwind. ‘Dit is serieus’, 
dacht Sraar. Direct nam hij contact op met de landelijke 
coördinator Natuurbrandbeheersing: ‘Ik vroeg alvast 

om een landelijk adviseur Natuurbrand, een Droneteam 
en het FBO van Defensie in kennis te stellen. Waarop 
de coördinator mij vertelde dat er in ‘De Peel’ ook een 
grote brand woedde, dus dat wordt verdeling van de 
schaarste.’

Spandoeken
Sraar: ‘Na dagen noeste arbeid en werken onder moei-
lijke omstandigheden, dragen we uiteindelijk op dag 
zes het gebied over aan Staatsbosbeheer. Zij surveil-
leerden nog enkele dagen. Samen met legio partijen 
wisten we ook deze brand onder controle te krijgen.’ 
Het moment dat Sraar richting huis gaat, heeft hij 
eindelijk de rust om alle spandoeken te bekijken die de 
mensen uit Herkenbosch maakten om hen te bedanken: 
‘Wat heb ik toch een mooi vak!’

Sterke samenwerking
Posten uit allerlei regio’s verleenden bijstand. Officier
van Dienst Mark Rijkers uit regio Brabant-Noord: 
‘Natuurlijk spring je bij als de buurregio’s kampen met 
grote branden. Wij waarderen de enorme inzet van alle 
collega’s. Want, alleen samen sta je sterker. Dergelijke 
inzetten zijn altijd bijzonder omdat je zo intensief met 
het vak bezig bent.’ Ook Wally Paridaans geeft aan 
terug te kijken op een succesvolle samenwerking: ‘In 
het veld maakte het niet uit van welke regio of post de 
brandweermensen kwamen, het was echt een klus die 
we met zijn allen hebben aangepakt.’

Vervolg van de voorpagina
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Van een oud gemeentepand aan de 
rand van de stad naar een spiksplinter-
nieuwe, centraal gelegen kazerne die 
aan alle huidige eisen voldoet. 
Die mooie stap zette de brandweer-
post in Harlingen half april. 

Nieuwe kazerne voor brandweer in Harlingen
Door de ligging pal naast de N31 zal de 
opkomsttijd in Harlingen aanzienlijk 
verbeteren.

Het nieuwe gebouw is de tweede 
kazerne die ontworpen is op basis van 
de blauwdruk voor alle nieuwe brand-
weerkazernes van Brandweer Fryslân. De 
kazerne van Surhuisterveen is vorig jaar 
als eerste op basis van deze blauwdruk 

opgeleverd. Waar de uitrukhal in Sur-
huisterveen twee deuren heeft, zijn dat 
er in Harlingen vijf. Ook deze middel-
grote kazerne is duurzaam gebouwd, 
door lokale partijen. Het gebouw is 
demontabel en waar mogelijk circulair 
- met hergebruikte materialen - gebouwd.
Bovendien is de kazerne gasloos en zijn 
er voldoende zonnepanelen om de 
kazerne van energie te voorzien, 

volgens het zogeheten nul-op-de-meter-
principe. Helaas moest de voor begin 
mei geplande opening van de nieuwe 
kazerne vanwege de coronacrisis worden 
uitgesteld.

Meer weten? Neem contact op met 
Laurens van den Brink, adviseur 
Huisvesting Veiligheidsregio Fryslân 
(l.vandenbrink@vrfryslan.nl).

Sinds april 2020 is bij Brandweer Haaglanden 

een nieuw specialistisch team officieel 

operationeel: Brandbestrijding als Specialisme

(BAS). Het team bestaat uit 32 personen, 

opereert vanuit kazerne Rijswijk en is 

opgeleid om met specialistische brand-

bestrijdingsmiddelen te kunnen werken. 

‘Mensen, kennis, middelen en ervaring komen samen bij dit 
team’, vertelt Bas Jongbloed, beleidsondersteuner, trots. ‘Er 
is kennis over de bediening, inzetmogelijkheden en beper-
kingen van specialistische apparatuur, zoals onder andere 
blusrobots, fognails, cold cutters en apparatuur voor beeld-
vorming zoals drones, bodycams en mastcamera’s. Dit in com-
binatie met een verdiept inzicht in strategische en tactische 

inzetmogelijkheden maakt het specialistische team tot een 
waardevolle aanvulling bij het bestrijden van brand.’

Vuurdoop
Hoewel BAS officieel sinds twee maanden operationeel is, 
oefent het team al een geruime tijd met deze specialisti-
sche middelen. Ze zijn zelfs al ingezet tijdens branden. Zo 
beleefde de blusrobot zijn vuurdoop bij de zeer grote brand 
in Zoetermeer tijdens nieuwjaarsnacht. ‘Daar waar het te 
gevaarlijk wordt voor de brandweermensen, zetten we de 
blusrobot in om de brand te bestrijden. Ook werken we met 
camera’s, bijvoorbeeld op de drones, zodat we kunnen zien 
waar een brand exact woedt’, licht Bas toe.

Specialistische apparatuur
Beeldvorming is een van de diensten die BAS biedt. Naast de 
blusrobot en de beeldvorming wordt ook gebruikgemaakt 
van fognails en een cold cutter. De fognail kan een gat maken 

in een zachte wand of plafond om daar vervolgens water 
achter te spuiten. De cold cutter gebruikt water onder hoge 
druk om een gaatje in een harde muur, zoals beton, te maken 
om daarachter te kunnen blussen met een fijne waternevel. 

Alarmering
Bas over de alarmering: ‘Het specialistische team brand-
bestrijding wordt automatisch voor-gealarmeerd bij een 
middelbrand en een grote brand en kijkt op afstand mee om 
een inschatting te maken welke bijdrage BAS kan leveren om 
de brand te bestrijden. Bij een zeer grote brand of brand in 
een tunnel worden we direct mee-gealarmeerd. Ook worden 
we gealarmeerd door inschatting van de meldkamer brand-
weer, op verzoek van de leidinggevende ter plaatse of om 
interregionale bijstand te verlenen.’

Meer weten? Neem contact op met het specialistische team 
brandbestrijding via bas@vrh.nl.

Brandweer Haaglanden

Brandbestrijding 
als Specialisme
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Een veelgehoorde opmerking: ‘Scania in de 

DAF-stad?!’ Projectleider Jos van der Mierden 

van brandweer Brabant-Zuidoost reageert op de 

komst van vier nieuwe tankautospuiten (TS-en) 

in de regio: ‘Het ontwerp van Kenbri voldeed 

het beste aan onze eisen en dat was op basis 

van een bladgeveerde Scania P280 bakwagen 

met een CP28L crewcab erop.’

Jos licht verder toe: ‘Bij een functionele aanbesteding stel-
len eindgebruikers alleen de eisen. Specifieke en technische 
details worden overgelaten aan de opbouwer. Dat geldt 
ook voor het merk van het voertuig.’ Inmiddels zijn de vier 
nieuwe tankautospuiten op de posten in Eindhoven en 
Helmond in gebruik.

TS4-concept
In Eindhoven en Helmond rukt de brandweer uit volgens 
het TS4-concept. Dit wil zeggen dat ze standaard uitrukken 
met vier personen in een blusvoertuig in plaats van met de 
gebruikelijke zes personen. De inrichting van de TS is hierop 
aangepast. Essentieel voor een TS4-bezetting is hoe de 

Nieuwe tankautospuiten voor 
vier posten Brabant-Zuidoost

haspels boven de pomp zijn gepositioneerd. Vanuit de achter-
zijde kunnen de straalpijpvoerders beide stralen gemakkelijk 
aanvoeren. Eén haspel drukluchtschuim en één haspel hoge 
druk maken nieuwe en standaard blusmiddelen weer effec-
tief inzetbaar. De voertuigen zijn compacter en wendbaarder 
dan een gebruikelijke TS en hebben een kleinere watertank. 
De nieuwe TS is makkelijker in te zetten in verstedelijkt 
gebied, precies waar de posten naar op zoek waren.

Enthousiast
Inmiddels zijn de vier voertuigen geleverd en is de gehele 
parate dienst van de betreffende posten opgeleid om te 
mogen uitrukken met de nieuwe TS4. De parate dienst op 
post TU/e is enthousiast: ‘Een machtig voertuig met een hoog-
waardig interieur. Het ligt stevig op de weg en is erg snel, al 
krijg je die indruk niet doordat hij laag in toeren blijft.’ 
Jos vervolgt: ‘De projectgroep is tevreden over de samen-
werking met Kenbri. Zij hebben goed naar ons geluisterd 
en wij naar hen.’ De opbouwer staat volledig achter het 
TS4-concept en gaat deze voertuiginrichting als standaard 
op de markt brengen. 

Door verschillende typen voer-

tuigen, brandstoffen, materiaal-

gebruik en veiligheidsvoorzieningen 

zien we steeds meer complexe 

voertuigincidenten. 

Daarom verzamelde Veiligheidsregio Haag- 
landen bestaande procedures en verwerkte 
deze in één overzichtelijk document. Teun 
Payens, Beleidsmedewerker Operationele 
Voorbereiding, van Haaglanden vertelt over 
het verzameldocument.

‘Het document biedt inzicht in gevaren, risico’s 
en andere aandachtspunten. Daarnaast dient 
het als naslagwerk, bijvoorbeeld voor trai-
ningen. Het is niet ontwikkeld voor gebruik 
tijdens een incident’, benadrukt Teun.

Overzicht
‘Voor de verschillende soorten voertuigen en 
fases van incidenten bestonden al procedures, 
echter waren deze erg versnipperd en weinig 
overzichtelijk. We hebben daarom besloten om 
één verzameldocument te maken en deze ook 
te delen.’ 

Dit document is op te vragen via onderstaand 
e-mailadres. Bij het verzameldocument hoort 
ook een naslag-tool. Hierin vind je per soort 
aandrijving en fase incidentbestrijding de 
bijbehorende info uit de inzetproce-
dure, inclusief verdieping. 
Scan de QR-code om deze naslagtool 
te bekijken. 

Heb je vragen over het document? Of wil je 
aanvullende informatie? Neem dan contact op 
met Teun Payens via teun.payens@vrh.nl.

Overzicht inzetprocedures voertuigen

Heb je vragen, neem 
dan contact op met 
Jos van der Mierden 
(josvandermierden
@vrbzo.nl).
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De documentaire ‘De lakmoesproef 
- hoe het coronavirus twee veiligheids-
regio’s samensmeedt’, laat zien hoe 
hulpdiensten van twee veiligheids-
regio’s optrekken in een crisis die in 
niets te vergelijken is met voorgaande 
incidenten en crises. 

De coronacrisis betekende snel hande-
len, aanpassen, veel overleg en leren 
van elkaar. Hoe hebben de betrokken 
hulpdiensten uit de beide veiligheidsre-
gio’s de coronacrisis en het samenwer-

ken tot nu toe ervaren? Onder andere 
de GGD’en, bevolkingszorg, politie, 
Koninklijke Landmacht en beide brand-
weerorganisaties vertellen hierover in 
de documentaire.

‘Warme fase’
De lakmoesproef geeft een uniek kijkje 
in de keuken van de crisisorganisatie 
tijdens een ‘warme fase’. Zo komt ook 
de inzet van het leger bij een zorgin-
stelling in Dronten ter sprake, net als 
de enorme druk op de intensive care 

afdeling van ziekenhuis Tergooi 
in Hilversum en op de Regionale 
Ambulancevoorziening.

Meer informatie over de samen-
werking tussen de twee veiligheids-
regio’s en de daarin samenwerkende 
kolommen is te vinden op 
samen.vrfgv.nl.

Dit is de link naar film: 

De lakmoesproef: samenwerking van veiligheidsregio’s in crisistijd in beeld

Dicht bij 
het vuur?

De afgelopen maanden gingen de ontwik-
kelingen sneller dan de tijd die nodig was 
om daarop te reageren. Daarbij staat één 
ding als een paal boven water: de impact 
van de coronacrisis is enorm. Ook voor 
de brandweercollega’s. Bij Brandweer 
Brabant-Noord werd een zogeheten ‘denk-
tank’ in het leven geroepen. 

De samenstelling van de denktank was heel divers 
en werd gevormd door Frank van Krieken - kwartier-
maker/teamleider Preparatie (a.i.), Martijn Sonjé 
- teamleider Meldkamer brandweer, Gonda Franssen - 
communicatieadviseur, Dirk van Son - stafmedewerker 
Brandweerzorg, Paul de Vet - sectorhoofd Crisis-
beheersing en Rampenbestrijding en Erik van der 
Linden - clustercommandant en voorzitter van de 
denktank. Iedereen bracht vanuit zijn eigen bedrijfs-
onderdeel zijn of haar eigen expertise in.

Denktank
Op 9 maart kwam de ‘denktank corona brandweer’ 
voor het eerst bij elkaar. Paul de Vet koppelde als 
Algemeen Commandant Brandweer na iedere ROT-
vergadering de ontwikkelingen terug aan de groep. 
‘We werkten scenario’s uit en maakten de vertaalslag 

van de (nieuwe) landelijke maatregelen naar onze 
regio. Alle keuzes die we maken, staan in het teken 
van onze paraatheid. Door korte lijntjes en een stukje 
mandaat, konden we snel schakelen’, vertelt Frank. 

Continuïteitsplan
Naast regelmatige updates op intranet maakten de 
collega’s ook een continuïteitsplan. Erik: ‘Daarin staan 
maatregelen die zorgen dat de brandweerposten, 
uitrukdiensten, meldkamer en vitale organisatiedelen 
kunnen blijven draaien. Ook als we zelf te maken zou-
den krijgen met zieken en onderbezetting. Daarnaast 
is er een handelingsperspectief met afspraken, zodat 
de brandweer veilig kan blijven optreden.’

Samen sterk in onzekere tijden 
Inmiddels bundelt een Landelijk Actiecentrum Brand-
weer alle informatie en stelt één lijn op. Dit betekent 
dat voor de denktank de grootste druk er af is. De 
denktank is trots dat de operatie overeind is gebleven. 
‘Het is voor iedereen de eerste pandemie, en ook wij 
hebben niet alle wijsheid in pacht’, geeft Martijn aan. 
‘Mooi om te zien hoe iedereen zich flexibel opstelt, 
elkaar helpt én actief meedenkt. Het is echt teamwork.’

Voor meer informatie, neem contact op met de 
voorzitter van de denktank Erik van der Linden, 
e.vanderlinden@brwbn.nl.

Dit jaar loopt anders dan gedacht. Het 
coronavirus gooide roet in veel van onze 
plannen en het leven kwam er anders uit 
te zien. Ook het Brandweerevent komt er 
dit jaar anders uit te zien. Hoe? Dat weten 
we nog niet. 

‘Het is nog niet duidelijk wat er in oktober allemaal 
wel of niet mag en kan. Het team gaat hard door met 
de voorbereidingen voor het Brandweerevent zodat 
er een topevenement neergezet kan worden. Houd 
8 oktober 2020 in ieder geval de hele dag en avond 
vrij in je agenda.’ 

Nieuwe wegen
Marijn van Eijsden, commandant luchthavenbrand-
weer van RTHA en voorzitter van het Team Brand-
weerevent licht toe: ‘We worden in deze tijden alle-
maal gedwongen om anders te denken. Het ‘gewone’ 
leven staat even stil. Dat brengt ook veel mooie 
dingen. Denk aan de webinars en online scholing. 
Het dwingt ons om out of the box te denken en om 
nieuwe wegen te bewandelen.’

Interactief
‘Bij het Brandweerevent hebben we er dit jaar voor 
gekozen om niet zoals gebruikelijk twee dagen te 
organiseren, maar ons te focussen op één dag. Op 
donderdag 8 oktober 2020. De locatie was al bekend: 
we gaan naar de Midden Nederland Hallen in Barne-
veld. Als we op die dag fysiek aanwezig kunnen zijn, 
dan mag misschien maar een beperkt aantal mensen 
komen’, legt Marijn uit. Daarom onderzoeken we nu 
wat de mogelijkheden zijn om dan (zo veel mogelijk) 
live uit te zenden. We maken waar mogelijk een inter-
actief programma tussen de collega’s die daadwerke-
lijk aanwezig zijn en de collega’s die het online volgen. 
Als we op 8 oktober nog niet fysiek kunnen samen-
komen, dan verplaatsen we het Brandweerevent naar 
het voorjaar van 2021.’ 

Wil je meer weten over het Brandweerevent? Weet je 
iets dat absoluut niet mag ontbreken op Het Brand-
weerevent 2020 of heb je een vraag? Ga dan naar 
www.brandweerevent.nl.

Het Brandweerevent:
nét even anders

Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi 

en Vechtstreek werken sinds december 

2019 officieel samen. Nog geen drie 

maanden later wordt deze samen-

werking tijdens de coronacrisis meteen 

op de proef gesteld. 

De collega’s van Zaanstreek-Waterland hiel-
den zaterdag 6 juni een try-out om te kijken 
of de pop-up store coronaproof is. 
De proef is geslaagd, dus ze gaan open in 
het Makado-winkelcentrum in Purmerend. 

Per keer mogen maximaal vier mensen uit 
een huishouden naar binnen. Uiteraard 
staan de maatregelen duidelijk vermeld en 
wordt alles goed ontsmet.

Pop-up store coronaproof?
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Webinars 
bijzonder 
succesvol
Alle brandweercollega’s van Brandweer 

Zuid-Holland Zuid (ZHZ), beroeps en vrijwilligers, 

oefenen wekelijks om de vakbekwaamheid op 

peil te houden en de deskundigheid verder uit te 

breiden. Door de uitbraak van het coronavirus

kwamen deze oefeningen stil te liggen, maar 

een werkgroep kwam al snel met een alternatief: 

webinars.
 
Het bleek een groot succes. Gerben van den Boom, communica-
tieadviseur en Ronald Verwijs, medewerker Incidentenbestrij-
ding vertellen: ‘Deze online lezingen of colleges zijn ontzet-
tend succesvol. Niet alleen de ‘eigen’ medewerkers, maar ook 
brandweermensen in het noorden van het land, België en zelfs 
Curaçao kijken mee.’ 

Wekelijkse oefeningen
‘Onze regio telt 31 kazernes, waarvan twee beroepskazernes. 
Ruim achthonderd brandweervrijwilligers en beroeps staan 
klaar om in actie te komen’, geeft Ronald aan. ‘Zoals alle 
korpsen in Nederland oefenen zij wekelijks zo’n anderhalf tot 
twee uur, op de kazerne of in de omgeving waarin de kazerne 
gehuisvest is. Daarnaast vonden er ook oefeningen plaats bij 
bedrijven en organisaties.’ 

Dagelijkse praktijk
Ronald vervolgt: ‘Toen begin maart het coronavirus zijn intrede 
deed, zijn we snel gaan schakelen. Op de posten kon niet meer 
geoefend worden. Maar hoe dan wel? Een groep enthousiaste
mensen kwam met een andere invulling. Het maken van 
webinars om een stukje kennis door te geven.’ Gerben: ‘De 
webinars slaan heel goed aan. Er wordt aangehaakt bij de 
oefenmaterie voor de basis brandweerzorg, onderwerpen 
uit de dagelijkse praktijk zoals kniptechnieken bij verkeers-
ongevallen en hoe om te gaan met aardgasincidenten. Ook 
actuele onderwerpen zoals de toepassing van waterstof in een 
waterstofbus kwamen aan bod.’

Kennis delen
De webinars behalen, met ruim duizend kijkers, mooie resulta-
ten. ‘Natuurlijk, van kennis delen word je rijk. Het is leuk om te 
horen dat er zelfs op Terschelling, in België en Curaçao wordt 
gekeken, maar de webinars worden in eerste instantie gemaakt 
voor de brandweermensen in deze regio’, benadrukt Ronald. 
‘Zij kunnen zelf ook onderwerpen aandragen. En binnen de 
organisatie zijn er mensen opgestaan die graag hun ervaring 
willen delen of een onderwerp willen toelichten’, vult Gerben 
aan. 

Proeftuin 
Hoewel de webinar een proeftuin is, zit een continuering 
er sterk in. Gerben: ‘We gaan nog evalueren, maar wij zien 
natuurlijk ook dat een webinar een slimme manier van kennis-
overdracht is. We bereiken veel mensen tegelijkertijd en 
collega’s kunnen zelf werken aan hun eigen vakbekwaamheid 
wanneer het hen qua moment het beste uitkomt. We leren 
daarmee op afstand.’

Voor meer informatie kun je contact opnemen via 
communicatie@vrzhz.nl. 

‘Toen leerlingen in de coronatijd 

thuis kwamen te zitten, kon de 

brandweer geen brandveiligheids-

lessen op basisscholen geven. De 

regio’s Drenthe en Utrecht (VRU) 

sloegen de handen inéén om de 

leerlingen online toch te voorzien 

van de broodnodige brandveilig-

heidskennis’, vertelt Diana Bouw-

man, specialist (Brand)Veilig Leven 

bij de VRU, enthousiast.

‘We hebben een serie video’s én een serie 
‘brandwee®tjes van de dag’ gemaakt. Daarin 
komen op een speelse manier verschillende 
brandveiligheidsonderwerpen aan bod. Wan-
neer bel je 112? Hoe werkt een rookmelder? 
Hoe blus je een vlam in de pan? Alles op zo’n 
manier dat kinderen het zelf thuis kunnen 
leren. 

Samen op afstand
‘Het was heel apart om in het begin van de 
coronatijd je collega’s te kunnen zien, ook 
al was het op afstand, en samen aan een 
nieuw middel te werken. Zo kwamen we op 

steeds betere ideeën. We hadden toen nog 
geen idee dat de coronatijd zó lang zou gaan 
duren.’

In korte tijd
Hoewel het korte video’s zijn, was het hard 
werken om alles er goed op te krijgen. Dat 
kwam mede door de aandacht voor detail 
van de producer. Diana: ‘Het is intensief om 
op deze manier met je vakgebied bezig te 
zijn. Je weet zelf alles, maar in een filmpje 
moet het in korte tijd meteen duidelijk zijn. 
Een verspreking is er dan niet bij. Door de 
video’s diverse keren op te nemen, werd de 
materie er bij ons ook weer ingestampt en 
werd het steeds beter. Het is leerzaam om 
te zien hoe belangrijk intonatie en gezichts-
uitdrukking zijn, zeker bij dit soort korte 
filmpjes. Het resultaat mag er zijn! Zeker 
als je bedenkt wat we hebben moeten doen 
om én het beste effect te krijgen én die 
1,5 meter afstand houden. De reacties op 
de filmpjes zijn positief.’

Ook interesse?
De materialen zijn gedeeld met basisscholen, 
via de socials van Brandweer Nederland 
en diverse veiligheidsregio’s. Benieuwd 
naar het materiaal? Alles is te bekijken via 
www.brandweer.nl/voor-de-jeugd.

Regio’s Drenthe en Utrecht slaan handen ineenRegio’s Drenthe en Utrecht slaan handen ineen

Kinderen ook in coronatijd brandwijzer Brandweer Zuid-Holland Zuid

Vooral in het begin van de coronacrisis wil-
den veel mensen hun waardering laten zien 
voor alle mensen die werken in de zorg en 
dan vooral voor diegenen die werken op de 
overvolle intensive care-afdelingen van de 
ziekenhuizen. 

Hulpverleners zoals brandweer en ambulance, 
maar ook politie en marechaussee brachten 
‘blauwe serenades’ bij de ziekenhuizen in de 
regio. Ook kleine posten lieten weten dat 
ze aan hun collega-hulpverleners dachten in 
deze crisistijd.

Steun aan hulpverleners in de zorg 



-

   Colofon

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

www.twitter.com/Brandweer_NL

www.brandweernederland.nl

www.linkedin.com/groups?gid=3225709

Instagram.com/brandweernl

Pinterest.com/brandweernl

Wat staat er in de volgende krant? 
De volgende Brandweerkrant van Nederland verschijnt in

in oktober 2020. Heb jij een leuk onderwerp voor deze krant? 

Mail ons dan: communicatie@brandweernederland.nl.

Landelijk vliegteam 
in Zuid-Limburg
In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg start binnen-

kort één van de landelijke vliegteams van Brandweer 

Nederland. 

Het team werkt met drones die zijn uitgerust met een visuele en 
warmtebeeldcamera, waardoor een betere beeldvorming ontstaat 
voor incidentbestrijding. De beelden zijn direct zichtbaar voor de 
meldkamer en de mensen in het veld. Het droneteam is een unieke 
publiek-private samenwerking met Sitech Services, die de drone-
vluchten voor Brandweer Zuid-Limburg zal uitvoeren. 

De drone is uitgerust met een visuele en warmtebeeldcamera, waar-
door een betere beeldvorming ontstaat voor incident-
bestrijding.

Brandweerkrant
VAN  N E D E R LAN D12 Achterop

>
  Meer informatie (026) 355 24 00 of  
  communicatie@brandweernederland.nl

 redactie Team Communicatie Brandweer  
  Nederland
 teksten de communicatieadviseurs van
  het Netwerk Cobra en Team 
  Communicatie Brandweer 
  Nederland, Team Horsthuis   
  en Dolores Brouwer

 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: 

Zuid-Holland Zuid, Brabant-Noord, Brabant-
Zuidoost, Fryslân, Drenthe, IJsselland, Twente, 
Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Hollands
Midden, Zuid-Limburg, Groningen, Zaanstreek-
Waterland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, 
Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Gelderland-
Zuid, Limburg-Noord, Gelderland-Midden en 
Kennemerland

  Aan deze uitgave 
  werkten mee:
 
  fotografie Pim Stals, Rosenbauer, 
  Sem van Rijssel, Taco van 
  Manen, Jeffrey Koper,
  Laurens van den Brink en  
  Bert Jansen
 design HSTotaal, Hilversum
 druk MediaCenter Rotterdam
 distributie Netwerk Cobra

Vanaf 2021 kan je de zogenoemde 
Concept Fire Truck (CFT) zien rijden 
in Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland. De elektrische tankauto-
spuit is wereldwijd de eerste die op 
de markt komt en is geproduceerd 
door het Oostenrijkse bedrijf 
Rosenbauer International. 

Met dit bedrijf is een innovatief partnerschap 
aangegaan. Officieren van Dienst Paul de Jong en 
Berry bij ‘t Vuur werkten de afgelopen jaren in 
Europees verband aan de ontwikkeling.

Duurzaamheid 
‘Wij hebben de afgelopen vijf jaar onze tech-
nische en brandweerkennis gedeeld. Ook de 
kennis over ons verzorgingsgebied hebben we 
ingebracht. De oude binnenstad heeft smalle 
doorgangen waardoor de afmetingen belangrijk 
zijn. Het voertuig ondersteunt ook een duurzaam 

personeelsbeleid. Het heeft een lage instap en 
materialen staan laag waardoor ze beter te tillen 
zijn. Door dit soort aanpassingen worden inzit-
tenden die verschillen in lengte, leeftijd, kracht 
en geslacht ondersteund bij hun dagelijkse werk-
zaamheden’, vertelt Paul.

Early adopter
Brandweer Amsterdam-Amstelland is samen met 
de brandweer van Berlijn en Dubai een voorloper. 
Paul: ‘We gaan twee jaar lang uitvoerig testen. 
Eerst intern, daarna operationeel in de smalle 
straten van de binnenstad.’ Het voertuig kan één 
uur lang volledig elektrisch operationeel wor-
den ingezet. Ter ondersteuning kan er daarna 
worden overgeschakeld naar een generator om 
het accupakket aan te vullen. ‘De tankautospuit 
wordt semi-casco opgeleverd waardoor de auto 
kan worden aangepast aan de specifieke eisen en 
wensen van deze regio’, besluit Berry.

Voor vragen kun je contact opnemen met Berry 
bij ’t Vuur, b.bijtvuur@brandweeraa.nl.

Eerste elektrische tankautospuit 
voor Amsterdam-Amstelland

Op donderdag 21 mei, 
Hemelvaartsdag, was het 
rustige Dodewaard ineens 
wereldnieuws. De brand in
de gevel van de voormalige 
kerncentrale leidde tot flink 
wat rookontwikkeling ter 
plaatse en ook op social 
media laaide het vuurtje 
aardig op: #Tjernobyl2.0 

stak al snel de kop op. 

Dus niet alleen voor de brandweer 
reden tot snel handelen, ook op 

communicatiegebied moest de regio 
aan de bak. Volgens leider CoPI Peter 
Vernooij gaat een groot deel van de 
credits uit naar de lokale brandweer-
post: ‘Lokale kennis en kennis van 
het object zorgden voor een voor-
spoedige en snelle inzet. Daarnaast 
is bijvoorbeeld ook gelijk de politie 
gevraagd de dijk af te zetten zodat 
onze voertuigen er langs konden en 
we het publiek op afstand hielden.’
 
Onrust op internet
Ondanks dat de urgentie van snelle 
en heldere communicatie vanaf het 
begin duidelijk was, duurde het vrij 
lang voordat er een vervolgbericht 

vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid via de social media-kanalen 
kwam. Operationeel woordvoerder 
Iwan Jacobs: ‘Ik wilde graag commu-
niceren, maar doordat ik lang onder-
weg was, bijna non-stop aan de 
telefoon was én de informatie over 
mogelijke radioactiviteit 100% zeker 
wilde hebben, duurde het lang voor-
dat ik iets naar buiten kon brengen. 
Dat ondertussen #Tjernobyl2.0 op-
popte was natuurlijk niet prettig.’ 

Het ‘vuurtje’ op internet was gelukkig 
snel meester nadat er met zekerheid 
gemeld kon worden dat de nucleaire 
veiligheid niet in het geding was.

Brand kernenergiecentrale Dodewaard

Voor meer informatie kun je terecht bij Hans Godding, 
projectleider vanuit Brandweer Zuid-Limburg: 
h.godding@brwzl.nl. Meer informatie vind je ook op 
www.brandweernederland.nl/drones.


