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#MakeNoMisteak !
Help De Vegetarische Slager om restricties op
vegan / vegetarische productnamen te…
voorkomen. Doe de test en #MakeNoMisteak
!
De Vegetarische Slager

Gesponsord door Outbrain

Eenvoudige manieren om je

Gesponsord door Outbrain

Brandpreventieadviseur Tim Renders checkt de rookmelders. © Vertommen

Zijn studentenkoten in Leuven
brandveiliger dan in Gent? Op stap
met de preventieadviseur: “Geweldig
vind ik hier de kookvuren met
timers”
Alarmerende vaststelling: bijna de helft van de gecontroleerde koten in
Gent is niét brandveilig, zo blijkt uit een controle door de brandweer.
Doet Leuven het beter? Wij gingen samen met brandpreventieadviseur
Tim Renders op pad in een studentenresidentie van KU Leuven. Hij
geeft ook enkele tips waar je zeker op moet letten om je kot brandveilig
te houden. “Wéét waar je vluchtwegen zijn.”

Meer lezen over het studentenleven in Leuven? Bekijk dan zeker ons
dossier.

Leuven verwelkomt dit academiejaar 48.172 studenten: 37.109 ervan zijn
ingeschreven aan de KUL en bijna 11.000 aan de UCLL. Van dat aantal
verblijven er 6.000 op erkende koten van de KU Leuven. Het bestuur van de
stad zet samen met de universiteit sterk in op brandveiligheid in de koten. Tijd
om de proef op de som te nemen.

We spreken af aan Romero 2, een studentenresidentie van de KU Leuven
boven Alma 1 in de Tiensestraat, samen met zelfstandig
brandpreventieadviseur Tim Renders. Hij is de auteur van het boek
‘Brandveiligheid thuis’ en was bijna 25 jaar aan de slag als brandweerman in
Diest en Leuven. De studentenresidentie waar we ook Jürgen Goessens –
medewerker van residentiebeheer aan de KU Leuven – ontmoeten, is uitgerust
voor mindervalide studenten aan de KU Leuven. Wanneer we de inkomhal
binnenstappen, ziet Tim meteen dat aan een belangrijke voorwaarde in
verband met brandveiligheid wordt voldaan.

De brandweer heeft een ‘master key’ voor
kluisjes van de KU Leuven. De eigenaar
van de residentie steekt daar de
belangrijkste sleutels van het gebouw in,
zodat de brandweer daar snel bij kan als
er iets zou gebeuren
-  Tim Renders, brandpreventieadviseur

Kotnummers
“Een duidelijke nummering van de afzonderlijke studentenkoten in de inkomhal
is heel belangrijk voor de brandweer”, steekt Tim van wal. “Eigenlijk is dat van
belang voor alle hulpdiensten. Wanneer je hen belt, geef je je kotnummer door.
Wanneer de hulpdiensten arriveren aan de residentie moeten ze natuurlijk
weten vanwaar de oproep precies kwam. In of net na de inkomhal is een
duidelijke lay-out van de residentie belangrijk. Op die manier weet de
brandweer onmiddellijk waar ze moet zijn. De brandweer heeft een ‘master key’
voor kluisjes van de KU Leuven. Je ziet deze kluisjes aan de gebouwen van de
KU Leuven en de eigenaar van de residentie steekt daar de belangrijkste
sleutels van het gebouw in, zodat de brandweer daar snel bij kan als er iets zou
gebeuren.”

(lees verder onder de foto)

Jürgen Goessens, medewerker van residentiebeheer aan de KU Leuven, luistert naar de uitleg van
brandpreventieadviseur Tim Renders. © Vertommen

Rookmelders
“Het belangrijkste in elke studentenresidentie – en woningen in het algemeen –
op vlak van brandpreventie zijn rookmelders. Dat kan ik niet genoeg
benadrukken. Rookmelders hebben al ontelbare keren levens gered. In de
slaapkamer en ruimtes waar veel elektrische apparaten zijn aangesloten zijn,
zijn ze het belangrijkste, maar eigenlijk moet er in elke ruimte één hangen. Als
je dit niet hebt en er breekt brand uit, kan het heel snel te laat zijn. Ik ben blij
om te zien dat dit in deze residentie het geval is, net als beschikbare
vluchtwegen. Minstens twee vluchtwegen zijn belangrijk en zorg dat je goed
weet waar deze zich bevinden. Hier is nog een extra vluchtweg voor
rolstoelgebruikers door middel van een terras aan de keuken, wat natuurlijk
een goede zaak is.”

Iedereen weet het, maar toch vergeten we
het vaak als er paniek ontstaat: blus een
brandende pan vet of frietketel, wat
geregeld gebeurt op studentenkoten,
nooit met water. Hierdoor ontstaat een
steekvlam
- Tim Renders

De was- en droogkast bevindt zich in deze residentie in een aparte ruimte in de
kelder, met een automatisch afsluitende branddeur als het brandalarm afgaat.
“Dat is perfect”, zegt Tim. “Deze machines zijn vaak oorzaken van branden en
achter zo’n branddeur zit je veilig van de rook, die daardoor ook in de ruimte
zal blijven. Best zet je de machines niet ’s nachts aan, maar soms gaat dat
natuurlijk niet anders. Hetzelfde geldt voor het opladen van je elektrische step
of de batterij van je elektrische fiets. Doe dat best niet ’s nachts en altijd in een
aparte ruimte.”

(lees verder onder de foto)

© Vertommen

Blusdeken
Op de eerste verdieping van de residentie bevinden zich een heel aantal
studentenkoten en de gemeenschappelijke keuken. De plek waar het vaakst
brand uitbreekt, moet uitgerust zijn met een blusdeken. “Dat is hier het geval en
het belang daarvan is niet te onderschatten”, gaat Tim verder. “Iedereen weet
het, maar toch vergeten we het vaak als er paniek ontstaat: blus een
brandende pan vet of frietketel, wat regelmatig gebeurt op studentenkoten,
nooit met water. Hierdoor ontstaat een steekvlam. De brandende pan of
frietketel moet je met een blusdeken afdekken: het neemt de zuurstof weg en
het vuur zal doven. Geweldig hier vind ik de kookvuren met timers. Om het
kwartier moet je de knop opnieuw indrukken zodat het vuur aanblijft. Zeer
handig, zeker voor studenten.”

Studenten op kot brengen – met alle
respect natuurlijk – iets meer
brandrisico’s met zich mee. Maar dankzij
alle brandpre ventiemaatregelen die we
nemen, blijft de schade altijd beperkt
- Jürgen Goessens

“Als het gaat om individuele studentenkamers blijft het belangrijkste een
rookmelder. Daarnaast trek je ’s nachts best zoveel mogelijk opladers, zoals die
van je laptop en gsm, uit. De kans op oververhitting als ze uren insteken is
groot en het is ook slecht voor het toestel zelf.”

Streng reglement
“Bij de KU Leuven besteden we veel aandacht aan brandveiligheid op erkende
residenties”, vertelt Jürgen Goessens. “Dit pand heeft hier en daar wat extra’s
omdat er een aantal mindervalide studenten wonen, maar dit is zelfs niet ons
modernste pand als het om brandveiligheid gaat. Zeker bij nieuwbouw wordt
aan alles gedacht. Leuven is een van de strengste steden in verband met
huisvesting en er wordt pas een groen label uitgereikt als aan alle voorwaarden
is voldaan. Studenten op kot brengen – met alle respect natuurlijk – iets meer
brandrisico’s met zich mee. Maar dankzij alle brandpreventiemaatregelen die
we nemen, blijft de schade altijd beperkt en dat willen we koste wat het kost zo
houden.”

(lees verder onder de foto)

Even binnenspringen bij een student op kot. © Vertommen

“Deze studentenresidentie van de KU Leuven voldoet zeker aan alles wat
noodzakelijk is inzake brandpreventie”, concludeert Tim. “Ze gaan zelfs een
stap verder omdat alles is uitgerust voor mindervalide studenten. Vooral het
vluchtterras voor rolstoelgebruikers en de detectieknoppen aan de kookplaten,
die je om het kwartier opnieuw moet inschakelen, zijn indrukwekkende
preventiemaatregelen.”

Vergeten kookpot
“Leuven heeft een streng, maar rechtvaardig reglement als het gaat om
brandveiligheid op studentenresidenties. Dat is ook nodig omdat je met een
jong publiek zit, want dat brengt meer brandrisico’s met zich mee. Er zijn elke
week wel brandmeldingen uit studentenresidenties zoals ‘kookpot vergeten op
het vuur’. Vaak halen ze zelfs het nieuws niet omdat er uiteindelijk niets ernstig
gebeurt. Maar eigenlijk is dat elke keer opnieuw een succesverhaal omdat de
preventiemaatregelen zo goed werken. Zwaargewonde slachtoffers door een
brand op een erkend studentenkot van de KU Leuven komen zelden voor.
Leuven doet het dus uitstekend, maar dat is niet in elke gemeente zo. Het is
dan ook jammer dat het reglement inzake brandveiligheid verschilt in elke
gemeente.”

LEES OOK:

“Als het uit is met hun lief, weet ik het als eerste... Ik heb biechtgeheim”: laatste
‘kotmeneer’ van Leuven verwelkomt studenten voor 36ste keer

Alle universiteiten groeien, maar ‘kleintjes’ het meest: “Studenten zoeken het
dichter bij huis door het tekort aan koten en de hoge prijzen”

Op bezoek in de mooiste studentenkoten van Vlaanderen, van 325 tot 725 euro
per maand: “Mijn vorig kot was heel donker en daar kreeg ik het echt benauwd”

© Vertommen

© Vertommen

Dansers warmen zich op voor
DANSVLOER met flashmob en schepen
Denise Vandevoort deed vrolijk mee...
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Het licht aanlaten is niet
voldoende: hoe kan je
wél een woningin braak
vermijden (zonder je
energiefactuur de
hoogte in te jagen)?
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Supersnel internet in
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provider 1 Gigabyte per
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Cannabis plantage ontdekt in woning van
ex-agent Lenny Janssens, bekend van
‘Blind getrouwd’
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‘Mysterieu ze Bossen’
keert terug op 3
december
Op 3 december zullen er weer
heel wat vreemde wezens door
de Bierbeekse bossen lopen,…
want dan is er een nieuwe editie
van ‘Mysterieuze Bossen’.
Tijdens het evenement kan je

BIERBEEK

LEVENSVER HAAL Gisèle Deweerd (69)
leidde een leven als activiste met het
vuur der heilige verontwaar diging: “Op
het einde woonde ze in haar garage maar
ze hield de regie in eigen handen”
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Ridouani (Vooruit) krijgt…
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‘wintersfeerverlichting’
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“Als een seksueel roofdier
ging hij op zoek naar een
prooi in de nacht”:…
professor KU Leuven (63)
verkracht studente tijdens
trip naar Barcelona

LEUVEN/TONGE… 1
KU Leuvenprof rijdt aula
binnen op Harley Davidson
voor het goede doel:…
“Noem mij een rebel with a
cause”LEUVEN 2
Leuvens burgemeester
Ridouani (Vooruit) krijgt
doodsbedreigingen na…
bestek over
‘wintersfeerverlichting’LEUVEN 3
RESTOTIP. NAMIA
Foodcafé: “Voor jonge
ouders die uitgebreid…
willen tafelen zonder een
babysit te bellen”LEUVEN/WILSELE 4
Vrouw (19) rijdt dronken
tegen gevel: politie legt
fiets zes uur aan de ketting
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KU Leuvenprof rijdt aula
binnen op Harley Davidson
voor het goede doel:…
“Noem mij een rebel with a
cause”LEUVEN
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flashmob en schepen…
Denise Vandevoort deed
vrolijk mee...LEUVEN

Oldskool Classics brengt
brengt DJ-legendes samen
in Den Deugniet: “Vergis j…
niet, ons land heeft een
grote bijdrage geleverd aan
de DJ-cultuur”
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RESTOTIP. NAMIA
Foodcafé: “Voor jonge
ouders die uitgebreid…
willen tafelen zonder een
babysit te bellen”LEUVEN/WILSELE

“Als een seksueel roofdier
ging hij op zoek naar een
prooi in de nacht”:…
professor KU Leuven (63)
verkracht studente tijdens
trip naar Barcelona

LEUVEN/TONGE…

Energiemeter (set van 2)

Van €59.98 voor
€42.98

LED oplaadbare lampjes

Van €39.95 voor
€29.95

Diamond Paintings Pakket

Van €44.7 voor €34.95

Pas de Calais, 3 dagen / 2
nachten incl. ontbijt

Voor €80

Plopsaland De Panne
Halloween

Van €45.5 voor €31.85

Dermatoloog nodig? DKV Daily betaalt
tot 80% van je medische zorgen terug.
DKV
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BV’s vliegen naar Tanger voor huwelijk Adil El Arbi &
Loubna
Zaterdag trouwt de Belgisch-Marokkaanse regisseur Adil El Arbi met zijn grote liefde:
VRT-journaliste Loubna Khalkhali. Of beter gezegd: hij trouwt opnieuw, want het kopp…
stapte in 2021 al eens in het huwelijksbootje. Dit keer zal de viering echter plaats
vinden in Marokko. En er zijn verschillende bekende gasten uitgenodigd.

BV’s vliegen naar
Tanger voor huwelijk
Adil El Arbi & Loubna
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