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Help! Brand!
Brandweerman Joost vertelt over voorzieningen, voorzorgsmaatregelen en wat je moet
doen als er brand uitbreekt

Op het forum van City Campus Max zijn in een paar maanden vragen verzameld van
bewoners over de brandveiligheid van Max. Het woonbestuur hield een interview met
brandweerman
Joost
van
de
Brandweer
Utrecht
over
voorzieningen,
voorzorgsmaatregelen en wat je moet doen als er brand uitbreekt.
Vluchtroutes en voorzieningen
Joost vertelt dat er overal in het trappenhuis vluchtwegverwijzingen (groene bordjes)
moeten hangen naar de uitgang. Die hoeven niet verlicht te zijn. De SSH zorgt in de
huurtorens voor deze bordjes. Één van de bewoners wil weten of het gevaarlijk is om iets
op de gang te zetten of te leggen, zoals een bank of mat. Joost zegt: “Ja, dat is
gevaarlijk. Ruimtes moeten gewoon leeg zijn, zodat er niets kan branden en mensen er
niet over kunnen struikelen. Dat is de afspraak.” Daarnaast is bepaald dat vuur dat
buiten jouw kamer begint een uur nodig moet hebben om in je kamer te komen. De
zwakste schakel is hierbij je deur, die is een half uur brandwerend. Als het vuur bij je
buurman ontstaat, heeft het een half uur nodig om door zijn deur te komen en
vervolgens weer een half uur om door jouw deur te komen. In totaal dus een uur. Brandt
er echter iets op de gang of hal, dan is het vuur binnen een half uur in jouw kamer. Het
is daarom belangrijk om de gangen letterlijk brandschoon te houden. Zo geef je jezelf, en
je buren, ruim de tijd om het pand te verlaten in geval van brand.
Een forummer vraagt welke brandvoorzieningen er aanwezig zijn in Max. De 2kamerappartementen hebben een rookmelder. Bij de 1-kamerappartementen is dat niet
nodig, omdat die maar uit één ruimte bestaan. Er zitten brandwerende deuren in het
gebouw die, zoals gezegd, vuur een half uur tegen kunnen houden. Ook zijn de muren,
zowel beton als gips, een uur brandwerend. Gipsplaatwanden zijn opgebouwd uit een
aantal lagen en daardoor beter bestand tegen brand dan je zou denken. Er lopen twee
trappenhuizen door elkaar (een wokkel). Als er dus brand in één trappenhuis is, brandt
niet automatisch ook het andere trappenhuis. Het toilet heeft ook een voorziening om
brand tegen te houden, er zit materiaal in dat opzwelt als het warm wordt, waardoor de
leiding wordt afgesloten. Zo kan de brand niet via je afvoer van de wc naar binnen of
naar buiten.
Bewoners stelden ook veel vragen over voorzieningen die allemaal niet in het gebouw
aanwezig zijn. Joost vertelt dat we het volgende allemaal niet hebben: een centrale
sirene, een centraal brandmeldsysteem (met daarop aangesloten brandmelders), een
brandmeldsysteem in de afzuigkanalen en brandblussers op elke verdieping. Net als in
elke andere flat zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor hun brandveiligheid. Centrale
systemen zijn niet noodzakelijk vanwege de vele brandwerende elementen die de
woningen bevatten, de compartimentering van het gebouw en de goed bereikbare
vluchtroutes.

Help! Brand! En nu?
Wat doe je als er brand uitbreekt in je appartement? “Bel eerst de brandweer. Waarschuw
daarna de mensen in je omgeving (je buren) en probeer de brand te blussen. Lukt het
niet om het vuur te blussen, ga dan weg. Een brand die groter is dan de bol die je met je
handen kunt maken, is al snel te groot om zelf te blussen.
Als de brand buiten je appartement is en de gang vol rook staat, kun je ervoor kiezen in
je appartement te blijven. Bel dan nog steeds de brandweer en zeg dat je in je
appartement bent gebleven. Stop vervolgens een vochtige handdoek of iets anders dat
de rook tegenhoudt tegen de onderkant van je voordeur en wacht tot de brandweer
komt. Je kunt ook nog je raam openzetten voor frisse lucht.”
“Op het moment dat er brand uitbreekt en je gaat weg uit je appartement, vergeet dan
niet de deur achter je dicht te trekken. Daardoor duurt het langer voor de brand je
appartement in of uitkomt (afhankelijk van waar de brand is). De tussendeuren moeten
ook altijd dicht zijn en de open ruimtes tussen de appartementen leeg. Er mag namelijk
niets zijn dat de brand erger kan maken. Bovendien moet je veilig kunnen vluchten.”
De brandweer kan altijd bij de flat komen, ook als die niet goed bereikbaar is door fietsen
of auto’s voor de ingang. De brandweerauto hoeft niet precies tot het gebouw te komen.
Om op alle verdiepingen te komen, heeft de brandweer sleutels die in de gevel zitten.
Een veelgestelde vraag op het forum was: “Wat moet je doen als je hoog woont en er
brand uitbreekt?” Joost antwoordt nuchter: “Gewoon met de trap naar beneden. Je weet
nooit hoe je reageert in een stressvolle situatie, en dan is de makkelijkste route de
veiligste. Je kunt wel, zoals gesuggereerd, een lang touw kopen of een touwladder. Maar
durf je daar vanaf op het moment dat ’t echt moet? Je moet altijd zorgen dat je (veilig)
naar buiten gaat.”
Brand in de binnentuin blust de brandweer gewoon vanaf de tweede verdieping. Met een
ladderwagen zouden mensen vanaf de laagbouw veilig op de grond kunnen komen. Maar,
benadrukt Joost, het is makkelijker om gewoon het trappenhuis te gebruiken. Er is geen
vaste verzamelplaats voor mensen die hun woning ontvluchten, ze mogen alleen niet
voor de deur blijven staan. Waar dan wel is iets wat bewoners zelf kunnen afspreken.
Bang dat je niet gewaarschuwd wordt bij brand? Het is gebruikelijk dat jij, als je brand
ziet/hebt, je omgeving waarschuwt. Uiteindelijk zal de brandweer zelf ook aanbellen bij
de omgeving (bij je voordeur of beneden), maar dat gebeurt pas later. Help dus je buren
ook naar buiten. Het hele complex ontruimen zal niet snel gebeuren. Doordat de flat
opgedeeld is in blokken, gaat de brand niet snel verder dan één blok.
Doe-het-zelf-gids
Vlam in de pan? Een prullenbak die in vlam staat? Een elektrisch apparaat? Gooi er een
branddeken overheen. Vertrouw je het daarna niet? Of heb je een elektrisch apparaat
geblust? Bel dan alsnog de brandweer. Bij een elektrisch apparaat kan bijvoorbeeld
kortsluiting zijn ontstaan in de wandcontactdoos.

Wat kun je zelf doen?
Als je geen rookmelder in je appartement hebt, dan kun je die aanschaffen bij onder
andere de Praxis. Joost tipt: “Koop een gewone rookmelder, één op batterijen. Het maakt
niet uit of het een goedkope of dure rookmelder is. Ze werken allemaal hetzelfde. Hang
de rookmelder op een logische plek, niet bij het fornuis of voor de uitgang van de
douche. Het liefst in de buurt van de hal. Op de doos staan ook vaak tips.” De brandweer
controleert overigens niet of iedereen een brandmelder heeft hangen, dat is ieders eigen
verantwoordelijkheid.
Is het nodig een brandblusser in huis te halen, vraagt één van de Max’ers. Volgens Joost
is een branddeken praktischer dan een brandblusser. Mocht je toch een brandblusser
willen, koop dan een schuimblusser. Die werkt op water en zeep. Een poederblusser
bestaat uit poederzout en zorgt ervoor dat alle elektrische apparaten in de kamer binnen
een jaar kapot gaan. De schuimblusser verlaagt de oppervlaktespanning. Het water uit
de blusser dringt dieper ergens in. Je kunt deze blusser ook gewoon over een elektrisch
apparaat spuiten, door de verneveling geleidt het namelijk geen stroom, in tegenstelling
tot blussen met water.
Joost zou zelf echter voor een branddeken kiezen. “Dit is vaak wel handig en zou ik
eerder kopen dan een brandblusser. Monteer de branddeken ergens waar je erbij kunt.
Niet direct naast het fornuis dus.” Een branddeken haal je bijvoorbeeld bij de Praxis of
IKEA.
Tot slot
Volgens Joost is barbecueën in de binnentuin geen enkel probleem, met enkele
randvoorwaarden. Zorg dat je een degelijke barbecue gebruikt (geen wegwerpbarbecue)
en zet uit voorzorg een emmer water klaar. Houd ook in de gaten dat de rook van je
barbecue niet bij de buren naar binnen waait.

