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De brandweer is het meest be-

kend om het blussen van branden 

maar doet veel meer. We hebben 

bijvoorbeeld een coördineren-

de rol bij rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. Ook geven we 

advies over het voorkomen van 

brandonveilige situaties. 

De brandweer is betrokken bij alle onder-
delen van brandveiligheid. We blussen niet 
alleen branden. Maar we proberen ook 
brandgevaarlijke situaties te voorkomen 
door het geven van voorlichting en advies. 
Daarnaast staan we ook in vele andere 
situaties voor u klaar. Bijvoorbeeld bij 
overstromingen, verkeersongevallen of de 
ontmanteling van een bom.

Partners
Daarbij werken we samen met heel veel  
organisaties. Uiteraard met andere hulp-
diensten zoals politie en GGD.  
Maar omdat de brandweer meer de  

nadruk legt op brandpreventie, komen 
daar tal van andere partners bij, zoals: 
woningcorporaties, zorginstellingen, be-
drijvenverenigingen, belangenorganisaties 
enz. enz.

Samen
Met ongeveer 140 vrijwilligers en 15 
beroepskrachten zorgen we voor de 
brandveiligheid in de gemeenten Buren en 
Culemborg. Bij calamiteiten rukken we uit 
vanuit de kazernes in Beusichem, Buren, 
Culemborg, Lienden en Maurik. In dit 
jaaroverzicht leest u hoe we ook in 2012 de 
klus weer samen klaarden.   

Uw partner in veiligheid

www.brandweerculemborg.nl - www.brandweerburen.nl
De brandweer Buren - Culemborg maakt deel uit van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) www.vrgz.nl 

‘We proberen ook 
brandgevaarlijke 
situaties te 
voorkomen door 
het geven van 
voorlichting en 
advies’

<  Inspectie van de nieuwe tankauto spuit 
(TS) tijdens de open dag van de brand-
weer in Maurik op 8 september 2012.



Proactie
De medewerkers van afdeling Risicobeheer-
sing zijn erop gericht om al in een vroeg 
stadium mee te denken bij ontwikkelings-
projecten zodat al zo veel mogelijk risico’s in 
de voorfase worden weggenomen. Bijvoor-
beeld de bouw van een woonwijk met een 
scholencomplex en verzorgingshuis.  

Preventie
Preventie betekent het voorkomen van 
brand, en daar waar brand ontstaat , het 
voorkomen van uitbreiding van brand. De 
preventieve zaken worden bepaald in de 
Bouwregelgeving.

Preparatie
Preparatie gaat over het voldoen aan de wet-
telijke eisen op het gebied van kwaliteit van 

materieel (brandweervoertuigen), materiaal 
(gereedschap) en personeel. ARBO-normen 
spelen hierbij een belangrijke rol.

Repressie
Repressie betekent dat er brandweervoer-
tuigen komen op de plaats van een incident. 
De brandweermensen zijn goed getraind, 
het zijn teamspelers en ze weten wat ze aan 
elkaar hebben. Beroeps of vrijwilliger maakt 
niets uit, beiden zijn volledig berekend op 
hun taak

Nazorg
Als de brandweermensen terugkomen van 
een uitruk moet het brandweervoertuig 
weer in orde gemaakt worden. Alle materi-
alen worden schoongemaakt, nagekeken en 
waar nodig gerepareerd en aangevuld.

Een goede voorbereiding telt 
voor twee. Dat gaat zeker op 
voor de bereikbaarheidskaarten 
die de brandweer gebruikt. 
Het maken en actueel houden 
van bereikbaarheidskaarten 
is een belangrijk onderdeel 
van de eerste schakel in de 
veiligheidsketen: proactie.

Op de bereikbaarheidskaart staan alle 
gegevens die belangrijk zijn voor de eerste 
minuten van een brand. Met behulp van de 
kaart kan de bevelvoerder van de brandweer 
op locatie de noodzakelijke acties beter en 
sneller coördineren. 

De bereikbaarheidskaart bestaat uit een 
overzichtskaart en een blad met de be-
langrijkste informatie over het gebouw. 
De brandweer beschikt onmiddellijk over 
informatie over onder meer:
•  Het aantal werkzame personen.
•  Eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen.
•  Bluswatervoorzieningen.
•  Belangrijke contactpersonen zoals de 

bedrijfshulpverlening.
•  Technische info over afsluiters, schakelaars 

voor gas, water, elektra.

 Op de overzichtskaart is o.a. aangegeven de: 
•  Globale indeling van het object plus de 

ingangen, trappen. 
•  Directe omgeving van het object 

(bebouwing). 
•  Ligging van de dichtstbijzijnde 

bluswatervoorziening (brandkraan of open 
water). 

•  Meest voor de hand liggende plaatsing van 
de voertuigen. 

•  Plaats van de sleutels, afsluiters voor gas, 
elektra etc.

DE VEILIGHEIDSKETEN PROACTIE

Alle belangrijke 
informatie ge-
bouw op bereik-
baarheidskaart

1 PROACTIE

2 PREVENTIE

3 PREPARATIE4 REPRESSIE

5 NAZORG

De Brandweer blust branden en redt mensen uit benarde posities 

na bijvoorbeeld een ongeluk, maar het werk houdt veel meer in 

dan dat.  Brandweer Buren-Culemborg voert haar taak uit volgens 

de “Veiligheidsketen”. Deze bestaat uit vijf schakels: Proactie, 

Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg. Repressie kennen we 

allemaal. Dat zijn de rode brandweerauto’s die door het verkeer 

snellen met “toeters en bellen” om mensen en dieren in nood te 

helpen. Maar wat zijn nu de andere onderwerpen?



Hoe verkleinen we de kans op brand? Dat is de 
kernvraag van Brandveilig Leven, een landelijk 
project van de brandweer. Met Brandveilig 
Leven legt de brandweer 
meer de nadruk op het 
voorkomen en beheers-
baar maken van branden en  
andere incidenten. Daar-
bij richt de brandweer 
zich op de directe woon-
omgeving. Want uit onder-
zoek blijkt dat bijna 90% van 
de brandslachtoffers valt in 
en om het huis. Daarmee past 
het naadloos in de tweede 
schakel van de veiligheids-
keten: preventie.

Samen met partners wil de 
brandweer de zelfredzaam-
heid van burgers vergroten. 
Dat gebeurt onder meer door 
middel van voorlichting en 
door bijvoorbeeld het stimu-
leren van het plaatsen van 
rookmelders.

Berends is bestuurslid bij de LTO en heeft 
daar de portefeuilles melkveehouderij 
en landinrichting. Hij werkt samen 
met zijn vrouw Rika op een gemengd 
agrarisch bedrijf met 60 melkkoeien met 
bijbehorend jongvee, 55 fokschapen en 
fruitteelt. 

Advies
Voor hem is brandveiligheid geen sluit-
post in de bedrijfsvoering. Berends: ‘Een 
grote brand heeft behoorlijke emotionele 
en financiële gevolgen voor een agrarisch 
bedrijf. Daarom moet je ook goede appara-
tuur hebben om snel te waarschuwen.  
Het probleem is dat bepaalde typen 
rookmelders niet geschikt zijn voor onze 
bedrijven. En ook over wat werkt en wat 

Wout Verbeek is planner bij 
woningcorporatie Kleurrijk 
Wonen. Deze corporatie heeft zo’n 
12.000 woningen in Culemborg, 
Geldermalsen, Giesenlanden en 
Leerdam. 

Als planner zorgt hij ervoor dat klachten 
snel en zorgvuldig worden opgepakt door 
de collega’s van de buitendienst. Bij de 
klachten gaat het meestal om lekkages, 
kapotte schakelaars en doorlopende 
stortbakken. Verbeek heeft zelf jarenlang in 
de buitendienst gewerkt: ‘In Culemborg  
ken ik elke woning van de corporatie en 
tot mijn overgang naar de planning ook de 
bewoners’.

niet hebben we dus het advies van de  
brandweer hard nodig.’ 

Uitdaging
Volgens Berends zijn er op het gebied van 
brandveiligheid de afgelopen jaren wel 
stappen gemaakt. ‘De bewegwijzering naar 
brandweerputten bij een agrarisch bedrijf is 
aanzienlijk verbeterd. De vraag is wel: Wie 
betaalt het slaan van die putten? Vanuit de 
LTO zijn we daar kritisch op, want het laten 
slaan van zo’n put is duur.’ Hij benadrukt dat 
bij brandveiligheid de LTO een constructieve 
houding inneemt. We willen graag samen-
werken met de brandweer over onderwerpen 
als voorlichting, bereikbaarheidskaarten en 
sprinklerinstallaties.’ Voor iedereen een mooie 
concrete uitdaging voor de komende jaren. 

PREVENTIE
Brandveilig 
Leven

Agrariër Teus Berends: 

Snel handelen bij brand 
het allerbelangrijkst 

Wout Verbeek woningcorporatie Kleurrijk Wonen 

Investeren in brandveiligheid kwetsbare inwoners

De link met de brandweer Buren – Culemborg loopt via zijn twee 
zoons Jan Dirk en Allard. Ze zijn allebei lid van de Jeugdbrandweer 
Buren. ‘En zodoende waren de lijnen kort om een voorlichtings-
bijeenkomst te regelen bij de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO, 
red.), afdeling Buren – Tiel – Neder-Betuwe. Maar dat is alweer een 
jaar of twee geleden’, aldus Berends.



Bij Zorgcentra De Betuwe zijn op een totaal 
van 850 medewerkers 225 medewerkers 
opgeleid als BHV’er. We spreken elkaar in 
Zorgcentrum De Valentijn in Maurik. De ruim 
70 inwoners wonen deels in een verpleeg- en 
deels in een verzorgingshuis. Roelofse vertelt 
met smaak over zijn opleiding tot BHV-er: 
‘We moesten naar Deldenbroek, een oplei-
dingscentrum van de brandweer in Overijssel. 
Het was een pittige en uitgebreide cursus. We 
hebben er zelfs nog met een touw moeten 
knopen…Maar het leek mij heel interessant 
en toen 15 jaar geleden de wet- en regelgeving 
veranderde, ben ik erin gestapt.’

Quick Scan
Brandveiligheid is bij Zorgcentra De Betuwe 
geen tussendoortje. Roelofse benadrukt dat 
het onderwerp brandveiligheid ook een vast 
onderdeel is in het maandelijkse overleg met 
de locatiemanagers. Roelofse: ‘Belangrijk hier 
is de 24-uursdekking. Dat betekent dat er altijd 
een BHV’er in het gebouw aanwezig is. Bij 

ons bouwoverleg staat brandveiligheid altijd 
op de agenda. Voor 2013 willen we ook bij het 
aannemen van nieuw personeel BHV verplicht 
stellen.’ Naast die borging in de organisatie 
zorgt hij er ook voor dat alles aan de huidige 
norm voldoet. Roelofse: ‘We hebben in 2012 
een quick-scan laten uitvoeren. Daaruit bleek 
dat de openingen onder de deuren te groot 
waren en de compartimentering niet klopte. 
Dit hebben we onmiddellijk aangepast.’

Droog oefenen
Roelofse geeft aan dat hij een goed contact 
heeft met de beide brandweerkorpsen in zijn 
werkgebied. “Alle BHV’ers oefenen om de 
twee jaar met de brandweer en we hebben 
vorig jaar nog de calamiteitenontruimings-
plannen geüpdatet’, aldus Roelofse. In het jaar 
dat ze niet met de brandweer oefenen, gaan 
de BHV’ers op herhalingscursus. Ze hebben 
allemaal een certificaat van het NIBHV. En dat 
waarin de brandweer niet voorziet, regelt hij 
zelf: ‘Het allerbelangrijkste is dat een BHV’er 

Geridderd
Verbeek was jarenlang als Brandwacht 
Eerste Klas, vrijwilliger bij de brandweer 
(1982 – 2008). In 2007 is hij voor zijn grote 
verdiensten voor de gemeenschap geridderd. 
Maar ‘ooit brandweerman, altijd brand-
weerman’ en daarom kijkt Verbeek ook in 
zijn huidige functie bij de woningcorporatie 
altijd naar brandveiligheid. Hij ziet goede 
mogelijkheden om de brandveiligheid te 
vergroten bij de huurders.  

Kwetsbare inwoners
Verbeek kan zich voorstellen dat ouderen, 
allochtonen en gehandicapte bewoners 
meer aandacht krijgen op het gebied van 
brandveiligheid. ‘We plaatsen nu bijvoor-
beeld rookmelders bij planmatig onderhoud. 
Oudere en gehandicapte inwoners kunnen 

die melder niet zelf bevestigen. Bij huurders 
van allochtone afkomst is het vaak een 
cultuur- of taalkwestie. Ook iets simpels als 
een blusdeken in de keuken is al een grote 
verbetering,’ aldus Verbeek.

Privacy
Bij een samenwerking tussen brandweer 
en corporatie op dit gebied, valt dus iets te 
winnen. Verbeek maakt daarbij de kantte-
kening dat privacy hierbij wel een punt van 
aandacht is. Verbeek: ‘Brandveiligheid is in 
de eerste plaats de verantwoordelijkheid 
van de huurders. Pas als er gevaar is voor 
de omgeving kunnen we ingrijpen. Daarbij 
doen we nog wel eens een beroep op bijvoor-
beeld politie en welzijnswerk.’ Ondanks deze 
‘beren op de weg’ juicht Verbeek acties toe 
die de brandveiligheid vergroten. 

Gerrit Roelofse BHV-er bij Zorgcentra de Betuwe:
‘Een BHV’er moet weten wat hij moet doen in geval van brand’

Wout Verbeek woningcorporatie Kleurrijk Wonen 

Investeren in brandveiligheid kwetsbare inwoners

weet wat hij moet doen in geval van brand. 
Daarom oefenen we regelmatig droog waarbij 
we met 5 BHV‘ers en een deskundige achter 
een tekening staan en mogelijke brandscena-
rio’s doorspreken. Mijn collega’s zijn daar zeer 
enthousiast over.’ En passant meldt hij ook dat 
alle blusmiddelen jaarlijks worden gekeurd 
en de brandmeldcentrale gecertificeerd is. 
Roelofse laat niets aan het toeval over, zoveel 
is wel duidelijk. En dat is een geruststellende 
constatering, met name voor de inwoners, 
medewerkers en omgeving van De Valentijn.

Gerrit Roelofse is adviseur inkoop/gebouwen bij Zorgcentra 
De Betuwe. In het gebied van Dodewaard tot Culemborg is hij 
medeverantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en 
inwoners in 10 locaties.



De brandweer in Nederland kent ruim 22.000 
actieve vrijwilligers. Dat betekent in de prak-
tijk dat 2 op de 3 brandweermensen vrijwilli-
ger zijn. Bij de brandweer Buren-Culemborg 
gaat het om ruim 140 vrijwilligers. De vrijwil-

ligers hebben de meest uiteenlopende achter-
grond, ook binnen ons korps. Het varieert van 
kunstenaar tot accountant, van ziekenver-
zorgende tot schilder enz. De achtergrond ver-
vaagt geheel, want ze delen allemaal dezelfde 

passie: het brandweervak. Het brandweervak 
vraagt om teamplayers, want de klussen in 
het veld dienen in gezamenlijkheid te worden 
geklaard. Ook heeft elke brandweergroep 
binnen ons cluster een brandweervereniging. 
Vrijwilligers kunnen met hun gezinsleden 
deelnemen aan de brandweerverenigingsac-
tiviteiten. Dit versterkt de onderlinge band 
nog meer en dat komt het werk in het veld ten 
goede.

Uit onderzoek blijkt dat de brandweer 
rekening moet houden met twee belangrijke 
trends: individualisering en diversiteit. 
Er is een landelijk project Brandveilig leven. 
Hoofddoel van dit project is bewustwording 
en gedragsverandering bij burgers, bedrijven 
en instellingen op het gebied van brandveilig-
heid. Dit biedt kansen voor de ‘nieuwe’ brand-
weervrijwilliger. Zo kunnen vrijwilligers zich 
ook met taken op het gebied van brandvei-
ligheid bezighouden zoals voorlichting geven 
aan inwoners, adviseren of het ophangen van 
rookmelders.

Lijkt het brandweervak u ook wel wat, dan 
kunt u zich aanmelden bij de brandweercom-
mandant. Contactgegevens vindt u op de 
voorkant van dit jaaroverzicht.

Jij bij de brandweer? Ja graag! 

Janine Pichard is meer dan vijf jaar vrijwil-
liger bij de brandweergroep Lienden. Als 
Manschap A springt ze bij een uitruk achter 
in de grote brandweerwagen; in brandweer-
jargon: de tankautospuit. Zij en haar man 
werken aan de rand van Lienden in hun 
eigen telersbedrijf voor frambozen en rode 
bessen. Daarmee heb je al genoeg omhan-
den, maar Janine geniet van het brandweer-
werk: ‘Het is de spanning, je weet niet wat 
je te wachten staat. Je gaat bij wijze van 
spreken van niks naar alles geven.’  
 
De 21 brandweervrijwilligers van Lienden 
komen elke maandag bijeen van 20.00 
– 22.00 uur.  En altijd wordt er dan een 
volledige oefening afgewerkt. Janine: ‘Wat 
we gaan doen ligt natuurlijk vast. Maar ik 
ben er altijd en zie wel wat ze voor ons in 
petto hebben. We oefenen heel veel en op 
oefenkaarten wordt alles precies bijgehou-
den. Heb je door omstandigheden te weinig 

geoefend, dan moet je de achterstand eerst 
inhalen voordat je weer mee mag bij een 
uitruk. Door het jaar heen werken we een 
aantal verplichte oefeningen af en jaarlijks 
gaan we naar de grote oefendag bij vliegveld 
Weeze in Duitsland.  
Janine benadrukt dat de opleiding pittig is. 
‘De opleiding duurt 2 jaar. Het eerste jaar 
is brandbestrijding en het tweede jaar is 
gericht op hulpverlening. Het eerste jaar 
mag je mee bij een uitruk als een soort 
waarnemer met hesje.’ Maar je krijgt er veel 
voor terug volgens haar: ‘De teamspirit is ge-
weldig. Daar investeren we ook in door veel 
samen op te trekken. Dat is belangrijk want 
je moet elkaar door en door kennen.’ Ze 
geeft aan dat ze geen enkele last heeft van 
het mannenbolwerk brandweer. ‘Daar merk 
ik helemaal niks van. Binnenkort rondt een 
derde vrouw de opleiding af ’ Maar: ‘Als je 
gebroken nagels of slecht zittend haar erg 
vindt, moet je iets anders gaan doen.’

Brandweervrijwilliger Janine Pichard:
Niet bang voor afgebroken nagels of haar in de war

Onder het motto ‘Jij bij de brandweer? Ja graag!’, startte het brandweer-
cluster Buren-Culemborg eind 2012 een ledenwerfcampagne.  
Tien nieuwe vrijwilligers werden aangenomen, waaronder enkele  
gediplomeerde manschappen A. De overige nieuwkomers zijn  
aspirant manschap A. Ze zijn inmiddels gestart met de opleiding.



In een brandbeveiligingsverordening wordt 
de brandveiligheid geregeld voor zogeheten 
niet-bouwwerken (inrichtingen) en evene-
menten. In deze verordening zijn de regels 
opgenomen voor het voorkomen, beperken 
en bestrijden van brand en de gevolgen 
daarvan. De verordening is een vangnet 
voor de brandveiligheidsvoorzieningen die 
noodzakelijk zijn, maar die verder niet in de 
wet zijn geregeld. Dat betekent in de praktijk 
dat elke gemeente een eigen brandbeveili-
gingsverordening kent. De gemeenten Buren 
en Culemborg hanteren één en dezelfde 
verordening. Dit, omdat het grondgebied van 
beide gemeenten grotendeels overeenkomt 
met het werkgebied van de brandweer Buren 
– Culemborg. 

Inrichting
In het kader van de Brandbeveiligingsveror-
dening 2012 heeft u een gebruiksvergunning 
voor inrichtingen / evenementen nodig wan-
neer u in uw inrichting:
•  Meer dan vijftig personen tegelijk ontvangt.
•  Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging 

nachtverblijf verschaft aan meer dan tien 
personen.

•  Dagverblijf verschaft aan meer dan tien 
personen jonger dan twaalf jaar of:

•  Dagverblijf verschaft aan meer dan tien 
lichamelijk of verstandelijk gehandicapte 
personen. 

Evenementen 
Op grond van de verordening kan het college 
van B en W nadere regels stellen voor onder 
meer het organiseren van evenementen. 
Dat betekent dat bij het aanvragen voor 
een evenementenvergunning voldaan moet 
worden aan een aantal regels. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om: technische specificaties van 
gebruikte apparatuur, toezicht en bereikbaar-
heid. 

Achtergrondinformatie
Het is aan te raden om tijdig contact op  
te nemen met de gemeente en brandweer 
voor meer informatie over vergunningen  
en regels.
De Brandbeveiligingsverordening 2012 en de 
Beleidsregel voor het gebruik van tijdelijke 
inrichtingen zijn te vinden op www.buren.
nl>Bestuurlijk>Gemeentehuis>Lokale Regel-
geving>Openbare Orde en Veiligheid.   

Brandbeveiligingsverordening 2012 

Colofon
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 
Brandweer Buren – Culemborg 
Coördinatie: BleumerCommunicatie. 
Tekst: Conny van Toorn, 
Gabriëlle Wiggers, Jan Bleumer. 
Vormgeving: Noutdesign.nl 
Copyright: ©VRGZ Brandweer Buren -Culemborg. 
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Contact 
Brandweer 
Buren – 
Culemborg
VEILIGHEIDSREGIO 
GELDERLAND-ZUID

Locatie Maurik:
De Wetering 1 
4021 VZ Maurik, 
T 14 0344 

Locatie Culemborg:
Triosingel 34 
4101 XC Culemborg,  
T (0345) 477 700,

E infobrandweer@buren.nl  
W www.brandweer.nl/gelderland-zuid

Met ingang van 1 januari 2013 maakt het 
brandweercluster Buren – Culemborg deel 
uit van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 
is een organisatie voor brandweerzorg,  
geneeskundige hulpverlening en voorbe-
reiding en coördinatie op het gebied van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Daarom geldt vanaf die datum het vol-
gende correspondentieadres.  

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Cluster Buren-Culemborg 
Postbus 1120
6501 BC  Nijmegen

Contactgegevens VRGZ: 
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
T (024) 327 15 00
F (024) 327 15 08
E info@vrgz.nl
W www.vrgz.nl


