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Bezoek de 
beurs hier

2.877 meldingen. Een belangrijke 
reden daarvoor zijn de zware stor-
men van maart en juni 2019. De 
brandweer moest vorig jaar wel 80
procent meer wespennesten ver-
delgen. Er kwamen 18.816 meldin-

gen binnen. In de zomer van 2019 
waren er immers veel minder wes-
pen dan normaal. 
In totaal zijn er 1.440 medewerkers
actief bij de drie Limburgse brand-
weerkorpsen, van wie 1.106 vrij-

willigers en 64 administratieve me-
dewerkers. De brandweer is nog op
zoek naar gemotiveerde kandida-
ten.
XWie interesse heeft, kan de vacatures 

bekijken via brandweer.be

“We komen 
bijna elke 
dag nog in 
een woning 
waar geen 
rookmelder 
hangt”, 
klinkt het 
bij de 
brandweer.
FOTO  TOM 
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I
n 2020 kregen de brandweer-
zones Noord-Limburg,
Oost-Limburg en Zuid-West
Limburg samen 56.184 op-
roepen binnen. In 2.956 ge-
vallen ging het om een brand.

Dat is een lichte stijging van 5 pro-
cent in vergelijking met 2019, toen
er 2.813 branden gemeld werden. 
“Maar dat betekent niet dat er 
meer ernstige branden waren”, 
zegt zonecommandant Bert Swij-
sen van de brandweer Zuid-West 
Limburg. “We merken bijvoor-
beeld dat minder zware branden 
sneller gemeld worden. Bovendien
waren er door de droogte vorige 
zomer ook meer gras- en heide-
branden.”

Rookmelders
De brandweer benadrukt het be-
lang van rookmelders die sinds 
2020 verplicht zijn. “Zij kunnen le-
vens redden”, zegt Jan Jorissen, zo-
necommandant van de brandweer

Vorig jaar meer 
oproepen voor 
brand in Limburg

De drie Limburgse brandweerzones hebben vorig jaar in totaal 56.184 oproepen binnengekregen. 
Door corona moesten er minder ziekenwagens uitrijden, maar het aantal branden steeg wel met 5 procent.

Noord-Limburg. “In Nederland 
zijn die rookmelders veel meer in-
geburgerd, en dat merk je. Hoewel
er meer Nederlanders zijn, sterven
er in België veel meer mensen bij 
een woningbrand.”
“We weten niet precies hoeveel 
mensen al een rookmelder hebben,
maar we weten wel dat het er te wei-
nig zijn”, zegt Bert Swijsen. “We 
komen bijna elke dag nog in een 
woning waar geen rookmelder 
hangt.”

Minder ziekenwagens
Door corona moest de brandweer 
vorig jaar minder ziekenwagens 
uitsturen. Het ging om 24.791 rit-
ten, ongeveer 2.400 minder dan in
2019. Vaak waren het wel corona-
patiënten die vervoerd werden, wat
toch voor extra fysieke en mentale
belasting zorgde bij het personeel. 
“Onze ambulanciers dragen dan 
een beschermingspak, handschoe-
nen, bril en FFP2-masker. Achter-
af moet het materiaal en de zieken-
wagen ook ontsmet worden”, 
klinkt het bij de brandweer.
Het aantal oproepen van storm- en
wateroverlast daalde in 2020 tot 
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“Vergeet rookmelders niet draadloos te verbinden”
Welke maatregelen kun je 
nemen om jezelf en je gezin te 
beschermen tegen brand? “In 
een gezinswoning hang je best 
zes tot acht rookmelders die je 
met elkaar verbindt.”

Sinds 2020 moet er in elke Bel-
gische woning verplicht een
rookmelder hangen. “We we-
ten niet hoeveel gezinnen er al 
effectief een hebben hangen,
omdat daar geen systematische
controles op gebeuren”, zegt ”,
zegt brandpreventieadviseur 
Tim Renders. “Maar gezien het
hoge aantal dodelijke branden
kan dat niet iedereen zijn. Ter-
wijl rookmelders wel levens
kunnen redden.”

Het is vooral belangrijk waar en
hoeveel rookmelders je plaatst,
zegt Renders. “Eén rookmelder 
per woning is veel te weinig. Als 
die afgaat, is het vaak al te laat. 
Voor een gewone gezinswoning
reken je best op zes tot acht rook-
melders. Hang ze in die kamers 
waar het risico het grootst is, bij-
voorbeeld waar veel elektrische
apparaten zijn. Veel branden
worden veroorzaakt door een 
kortsluiting. Ik denk dan aan de 
woonkamer, de slaapkamers en 
de hobbykamer. Hang ook een 
rookmelder in de buurt van de 
keuken, maar niet in de keuken 
zelf. Tijdens het koken kan die
ook afgaan.” Volgens Renders is 
het belangrijk om de rookmelders

draadloos met elkaar te verbin-
den. “Anders loop je het risico dat
je het alarm niet hoort. Een geslo-
ten deur dempt het geluid al met 
10 decibel. En ’s nachts bestaat de
kans dat je niet wakker wordt.”

Vluchtplan
De brandweer geef nog enkele 
tips. “Bedenk een goed vlucht-
plan in geval van brand”, zegt zo-
necommandant Jan Jorissen van 
brandweer Noord-Limburg.
“Bespreek dat plan ook met je 
kinderen zodat ze weten hoe ze 
moeten reageren. Sluit ook altijd
de binnendeuren. Zo kun je voor-
komen dat de brand en de rook 
zich verspreiden.” (siol)
X Meer info op leefbrandveilig.be

Aantal oproepen bij de Limburgse brandweerzones
SOORT OPROEP 2019 2020 VERSCHIL

Brand 2.813 2.956 + 143 (5%)
Ziekenwagen 27.189 24.791 - 2.398 (9%)
Storm- en wateroverlast 4.611 2.877 - 1.734 (38%)
Wespen 10.786 18.816 + 8.030 (74%)
Andere 7.602 6.744 - 858 (11%)
TOTAAL 53.001 56.184 + 3.183 (6%)


