Alarm in de

BRANDWEERKAZERNE

De brandweerkazerne
Die
Feuerwache
De brandweerkazerne is verantwoordelijk voor
een stad of district. Wanneer een noodoproep
binnenkomt, worden de brandweerlui meteen
gealarmeerd en de nodige voertuigen ingezet.
Tijdens de rustperiodes wordt uitgebreid geoefend
om optimaal voorbereid te zijn op toekomstige
noodgevallen. Daarnaast worden ook voertuigen
en uitrusting geïnspecteerd en gerepareerd.
Helipad

Standplaats

Stapelbed voor
rustperiodes

Controlekamer
en commandocomputer

Brandalarm
Brandweerpaal
Alarmsysteem

In grote steden zijn brandweerkazernes de klok rond
bemand. Er zijn dan ook slaapkamers waar brandweerlui
kunnen rusten. Om in geval van nood zo snel mogelijk
paraat te zijn, zetten ze hun veiligheidsschoenen voor het
stapelbed. Hun overall leggen ze er als een accordeon
gevouwen bovenop zodat ze die snel kunnen aantrekken.
In landelijke gebieden wordt gewerkt met vrijwilligers die
worden gealarmeerd met een beeper of een sirene.

Controlekamer en
commandocomputer
Wanneer de controlekamer een noodoproep ontvangt,
alarmeert de commandocomputer de dichtstbijzijnde
brandweerkazerne. Via het commandoschema wordt
de brandweer geïnformeerd over de nodige brandweerlui
en voertuigen alsook over de aard en de plaats van de
interventie.

Wist je dat…?
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De taken
van de brandweer
Die
Feuerwache
Het credo van de brandweer is „Redden – Blussen – Bergen –
Beschermen“ – want vandaag de dag doen brandweerlui
immers meer dan vuur bestrijden! Ze snellen ter plaatse om
mensen en dieren in nood te helpen, bv. bij een ongeval,

watersnood en storm, maar ook bij grote evenementen
wordt er een beroep op hen gedaan. Gezien het uitgebreide
takenpakket van de brandweer, moet die over aangepaste
kledij beschikken.

Veiligheidshelm
met vizier

Overalls
Gemaakt van vuurbestendig
materiaal met fluostrepen

Veiligheidsriem
Met bevestigingspunten
voor diverse uitrusting.

Lederen handschoenen
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De brandweercommandant

Gasmasker
Heel belangrijk, want gassen
en rook zijn bijzonder giftig

De brandweerofficier stelt vast waar wat is gebeurd en
bepaalt welke voertuigen en manschappen ter plaatse
moeten worden gestuurd. Hij leidt de operatie en ziet erop
toe dat iedereen zijn taak naar behoren vervult. Hij behoudt

het overzicht en weet altijd snel en gepast in te grijpen.
De brandweercommandant geeft zijn manschappen
instructies met behulp van zijn megafoon en radioset.

Wist je dat…?
Persluchtfles
met zuurstof voor gebruik in
geval van hevige rook
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Groot bijl

Zaklamp
Om in het donker of rook
te kunnen werken

Radioset

Megafoon

Klein bijl
Kegels
Om een interventiezone
af te sluiten

Laarzen met lussen
en kappen
Brandblusapparaat
Om kleine brandjes te
bestrijden.

Straalpijp

Brandweermannen gebruiken hun
megafoon en radiosets om tijdens
een brand hun acties te coördineren.
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Brandweer
ladderwagen
Die
Feuerwache
De ladderwagen is een heel belangrijk voertuig omdat de
draaibare ladder tot 30 meter hoog reikt, wat overeenkomt
met de 7e verdieping. Soms is dit de enige mogelijkheid om
mensen uit een brand te redden. Vanaf het reddingsplatform
Controlepaneel
Met één druk op de knop schuift
de draailadder helemaal uit in één
seconde.

De brandweer in actie

kan ook worden geblust met de ingebouwde slangenhaspel en
kan de omgeving ’s nachts van bovenaf worden verlicht.

Een brandweerploeg bestaat uit een commandant,
de teams en een machinist. Elk team bestaat uit twee
brandweermannen die elk een specifieke taak vervullen.

Draailadder

Het waterteam zorgt voor het nodige bluswater en het
slangenteam brengt de slangen van het voertuig naar
de brand. Beide teams helpen ook de manschappen die
mensen uit de brand redden en het vuur bestrijden.

Slangenhaspel

Wist je dat…?
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Stroomgenerator
Voor hydraulische spreider,
schaar en schijnwerper.
Reddings
platform met
bedienings
paneel
Om mensen te
redden en vuur
te bestrijden

Hogedruk
ventilator
Vaak wordt het zicht bij
een interventie beperkt
door dikke rook – met de
hogedrukventilator kan die
worden weggeblazen.

Multi-geluid
en blauw
knipperlicht

De machinist
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Steunpoten
Om het voertuig en de
draailadder te stabiliseren

Ring
– draait 360°

Zorgt voor de machines die bij een interventie
worden ingezet. Hij is ook de bestuurder.
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Brandweer
pompwagen –
Die
Feuerwache

snel ter plaatse met manschappen
en uitrusting

Bluswater
Hoewel de brandweerwagen is uitgerust met een
gigantische watertank, volstaat deze watervoorraad
vaak niet. Blussen vergt nu eenmaal veel water. Is er
een rivier of meer in de buurt, dan wordt daar water
uit geput. In steden moet naar een brandkraan worden
gezocht. Daartoe is de nodige signalisatie voorzien. Er zijn
ondergrondse brandkranen – te herkennen aan metalen
deksels in de grond – en bovengrondse brandkranen.

Wist je dat…?
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De brandweer pompwagen brengt naast uitrusting en
gereedschap ook de brandweermannen zelf ter plaatse.
Alles heeft een specifieke plaats zodat men het tijdens
een interventie snel terugvindt.

Monitor

Schijnwerper

Multi-geluid en
blauw knipperlicht

Generator met
hydraulische spreider
en schaar
Om na een verkeers
ongeval mensen uit hun
wagen te bevrijden.

Watertank

Mobiele
slangenhaspel
Met slang en straalpijp

Slangenhaspel

Brandkraan

Gereedschaps
koffer

Dit geeft aan dat de dichtstbijzijnde brandkraan (H)
zich precies 2,3 meter naar rechts en 0,6 meter naar
voren bevindt. Het cijfer 100 staat voor de binnen
diameter van de leiding. Zo weet de brandweer welke
slang moet worden gebruikt

8

Zuigslang
Het uiteinde wordt in een rivier of
meer gelegd. Het water wordt recht
streeks in de tank gepompt door de
pomp in het voertuig.
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Luchtondersteuning
Die
Feuerwache
De helikopter vliegt uit bij moeilijk te blussen branden en
bestrijdt met zijn waterjets de brand van bovenaf. Door zijn
unieke kijk op de situatie coördineert de piloot met zijn radioset de brandweermannen op de grond.

Brandweer terreinwagen
De brandweer terreinwagen wordt ingezet bij moeilijk
bereikbare brandhaarden zoals bosbranden. Het grote
schuimkanon kan zeer snel vuur doven en wordt gebruikt
voor giftige dampen en gassen te bestrijden.

Schuimkanon
om branden met
schuim te blussen.

Wist je dat…?
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Lier
om voertuigen op sleep
te nemen

Waterkannon

Ring
– draait 360°

Rupsbanden
voor extra stabiliteit
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Telegeleide radiobesturing

Blusrobot
De blusrobot is de enigste optie bij branden in tunnels,
ondergrondse parkeerplaatsen of metrolijnen. Het biedt
de brandweermannen de mogelijkheid om een brand
van op afstand in te schatten en over te gaan tot de juiste
bluswerken.
Extra grote wielen
voor op elke ondergrond
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9465 Brandweer hoogtewerker
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9464 Brandweer pompwagen

9467 Brandweer
blusrobot

9463 Brandweer ladderwagen

9468 Brandweerteam
met waterpomp
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9466 Brandweer terreinwagen
met waterkanon

9462 Grote brandweerkazerne met helicopter

