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‘’Wat doe jij bij brand, daar moet je nu over nadenken’’ was het thema van 2010. 

De  volgende drie hoofdpunten kwamen aan bod. 

• Maak uw huis brandveilig. 

• Plaats rookmelders 

• Weet wat u doet bij brand. 

Brandweer Leerdam heeft dit thema door middel van voorlichting onder de aandacht weten te 

brengen.  Bij deze voorlichting zijn wij ondersteund door onze vrijwilligers. Met een demonstratiehuis 

voorzien van een aantal rookmelders hebben wij laten zien waar de rookmelders op de juiste plaats 

opgehangen kunnen worden. 

De doelstelling van deze actie was. 

1. Personen bewust maken van rook. 

2. Personen te vragen of ze rookmelders hebben en waar zij deze geplaatst hebben. 

3. Personen gericht informeren over de juiste plaats van rookmelders. 

4. Personen gericht informeren over brandveiligheid en een vluchtplan in  hun woonomgeving. 

Om de voorlichting te benadrukken zijn er ongeveer 50 rookmelders gratis uitgedeeld en dezelfde 

dag op de juiste plek door de vrijwilligers geplaatst. 

Een groot aantal bewoners heeft wel een rookmelder maar heeft deze nog in de verpakking in de 

kast liggen. De brandweer heeft bij 10 bewoners deze rookmelders alsnog geplaatst. 

Tevens zijn er op diverse plaatsen rookmelders verplaatst.  Deze rookmelders waren bijvoorbeeld 

aan de muur of in de keuken geplaatst. 

De volgende plaatsen zijn bezocht : 

• Schoonrewoerd 

• Leerdam 2x 

• Oosterwijk 

• Kedichem  
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Na aanleiding van de gesprekken kunnen wij de volgende conclusies trekken. 

De schatting is dat 50 % van onze inwoners in de gemeente  Leerdam  geen rookmelder  heeft.      

Van de 50 % die wel een rookmelder heeft, hangt ongeveer 10 % op de verkeerde plaats of zit nog in 

de verpakking en ligt in de kast. 

Een foute plaats is o.a. 

• De keuken 

• Tegen de muur 

• Aan de traptrede  (open trap) 

De personen die een rookmelder  hebben opgehangen hebben vaak ook nagedacht over als er brand 

uitbreekt. Zo hebben zij vaak een branddeken en zijn er afspraken gemaakt als er brand uitbreekt. 

(vluchtplan). 

De vrijwilligers hebben de rookmelders opgehangen. Hierbij hebben zij gevraagd en ongevraagd 

advies kunnen geven. 
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Wat opgevallen is tijdens de voorlichting dat er veel vragen gesteld zijn over koolmonoxide. Deze 

vragen zijn beantwoordt en er zijn folders uitgedeeld over dit onderwerp. 

Conclusie. 

De personen welke wij hebben  gesproken zijn enthousiast over de actie van de brandweer. Er is  

advies gegeven en de demonstraties met het huisje waren voor veel mensen een eyeopener. 

Mensen zagen dat door een klein brandje al een behoorlijke rookproductie ontstaat. De mensen 

konden ervaren dat door de opstijgende rook de geplaatste rookmelders in alarm gaan.  
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Wij kijken terug op een succesvolle voorlichting betreffende dit onderwerp. Wij zijn van mening dat 

dit onderwerp blijvend aandacht verdient in de komende  jaren. 

 

Antonie de Bruijn                                                                                                                                           

Medewerker Brandpreventie                                                                                                                            

Brandweer Leerdam 

 

 


