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In de torenkamer
van de Brandweer

Een betonnen blok met
bovenaan in grote rode letters:
Brandweer. Hoe vaak ben jij
al langs dat hoge gebouw
geﬁetst? En heb je je dan
weleens afgevraagd wat
zich daar afspeelt? En wat
er helemaal boven in het
torenkamertje gebeurt?
Allereerst is het goed om te weten dat het hier om een van
de hoofdkwartieren van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaat.
Wanneer je langsﬁetst zie je op de begane grond de bekende
brandweerauto’s in de remise staan. Een verdieping hoger
bevindt zich het ‘huis’ van de brandweer, met een woonkamer,
keuken en slaapkamers.
Maar dan? De verdiepingen daarboven bestaan uit kantoorruimten voor de afdelingen van de VRU. Een groot deel
richt zich op preventie. Bij een nieuw bouwplan geeft de
brandweer advies: is een pand toegankelijk voor de brandweer? Zijn er genoeg bluswaterpunten? Als de ontwerpen
gereed zijn, beoordeelt de afdeling Preventie of deze aan
alle eisen voldoen. En wanneer een gebouw gereed is, komt
Toezicht en Handhaving langs om de brandveiligheid te
controleren.

Het torenkamertje

En dan de bovenste verdieping! Wat op het eerste oog een
normale vergaderzaal lijkt, blijkt de plek te zijn waar het
Regionaal Operationeel Team bijeenkomt als er een grote
crisis is. Dit team bestaat uit een regionaal operationeel leider,
verschillende belangrijke chefs, oﬃcieren en voorzitters van
de brandweer, politie, gemeente etc. Vanuit dat kamertje
‘managen ze de crisis’ en hebben ze contact met de hulpdiensten op de grond. Wat gaan we doen? Wat zijn de

gevolgen? Wat communiceren we? Gelukkig gebeurt dit maar
zelden en dat komt mede door wat zich in de ruimte ernaast
afspeelt. De gehele regio wordt vanuit het tweede ‘torenkamertje’ goed in de gaten gehouden. Verschillende schermen
tonen onder andere het luchtverkeer, de scheepvaart, het
weer, sociale media en graﬁeken. Komt er noodweer aan
en vinden er op dat moment grote evenementen plaats?
Dan volgt er direct een melding, zodat er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden.

Hoe veilig is jouw huis?

Neem zelf ook voldoende voorzorgsmaatregelen! De gevaren
en gevolgen van een brand worden vaak onderschat, terwijl
thuis de meeste brandjes ontstaan. Top 3 oorzaken: tijdens
het stoken, tijdens het koken en in elektrische apparaten.
Vaak had het voorkomen kunnen worden en dat is zonde!
De brandweer geeft graag tips en je kunt zelfs whatsappen
voor vragen en advies over brandveiligheid thuis.

Vragen over brandveiligheid:
WhatsApp:
telefoon:
e-mail:
website:
Facebook:
Twitter:

06-12 95 85 99
088 878 1000
voorlichting@vru.nl
www.vrubrandweer.nl
/Veiligheidsregio Utrecht
@vrutrecht

17.00 adviezen en
controles over veiligheid Voorlichting aan
20 jeugdkorpsen

87% werkt vrijwillig
bij de brandweer 2016: 7833 uitgerukt
basisscholen
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