Van de brandweer Gelderland-Midden ontvingen wij onderstaande publicatie over het belang
van brandpreventie.
Belang van brandpreventie
Het is van belang dat u zich als bewoner realiseert dat brandpreventieve maatregelen van
groot belang zijn. Zeker als uw woning gehuisvest is in een pand dat oud is. Met name bij
oude gebouwen kan, bijvoorbeeld door allerlei verbouwingen in de loop der jaren, de
bouwkundige situatie van het gebouw op verschillende punten niet voldoen aan de minimale
vereisten van brand- en rookwerendheid en vluchtveiligheid. Dat betekent dat de situatie
zodanig kan zijn dat branduitbreiding en rookverspreiding bij een brand onvoorspelbaar en
onbeheersbaar zijn. U loopt dan extra risico’s.
Wat kunt u doen
Bij brand is de factor tijd van essentieel belang. Brand en met name de rookverspreiding kan
razendsnel gaan. Zo snel dat u zichzelf in veiligheid moet brengen; de brandweer kan niet zo
snel ter plaatse zijn dat zij u daarbij kunnen assisteren. Het is dus zaak dat u zult zich hierop
voorbereidt:


Wij adviseren u om meerdere rookmelders aan te brengen, bij voorkeur met
elkaar gekoppeld. Een snelle ontdekking van de brand geeft u meer tijd om te
vluchten. Niet alleen in het geval een brand ontstaat in uw eigen woning maar ook als
de brand en met name de rook vanuit een andere locatie zich naar uw woning
verspreid. Om een brand snel te kunnen ontdekken zijn rookmelders in woningen dan
ook noodzakelijk. Breng minimaal rookmelders aan in de vluchtroutes. Dit zijn de
ruimten waar u doorheen moet vluchten om buiten te komen.



Verder is het sluiten van alle deuren (vooral wanneer u slaapt) van belang.
Hierdoor kunnen de brand en rook zich minder snel verplaatsen. Dat geeft u en
eventuele dierbaren meer tijd om te vluchten.



Stel een vluchtplan op, maak afspraken daarover met eventuele medebewoners
en oefen dit plan een keer. Het valt niet mee om uw eigen woning uit te vluchten
wanneer er brand is; zeker in het donker of als zich al rook door uw woning verspreid.
Hier moet u over nadenken voordat er brand is. Bedenk daarbij ook wat u gaat doen in
het geval de reguliere vluchtroute, via uw voordeur, door de brand geblokkeerd wordt.



Zorg dat u blusmiddelen in huis hebt. Een beginnend brandje (niet groter dan een
voetbal) kunt u dan zelf bestrijden. Als het beginnend brandje geen beginnend brandje
meer is, is het wijs om te vluchten. Bedenk dat brand zich erg snel kan ontwikkelen
(vaak sneller dan u denkt) en vooral dat juist de rook dodelijk is.

Afsluitend
Meer informatie over brandveilig wonen biedt Brandweer Gelderland-Midden op haar
website: http://www.brandweer.nl/gelderland-midden/brandveiligheid/veilig_wonen/

