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Gentse hoogbouw “Rabot” beschikbaar
voor oefeningen en testen
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Stuur alle vragen ivm
het kenniscentrum en
deze nieuwsbrief door
hier te klikken

Een appartementsgebouw in Gent kan, alvorens het definitief tegen de
vlakte gaat, de hele maand september gebruikt worden voor
brandoefeningen. Brandweerkorpsen of eenheden van de Civiele
Bescherming die geïnteresseerd zijn om het gebouw voor een oefening
te gebruiken, kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.
Het gebouw is ideaal voor oefeningen
blindloopoefeningen met perslucht of voor
procedures. Ook reddingen van slachtoffers op
brandweer zal in samenwerking met de
ventilatietesten uitvoeren in het gebouw.

zoals binnenbrandoefeningen,
het inoefenen van bepaalde
hoogte zijn mogelijk. De Gentse
Universiteit Gent bijvoorbeeld
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Het appartementsgebouw is gelegen in de Gentse Rabotwijk in de buurt van de
middeleeuwse sluis “Rabot”. Deze versterkte brug over het Lievekanaal is
gebouwd in 1488.“Vooraleer de afbraak start, krijgen we de kans om het
gebouw te gebruiken voor oefeningen en wetenschappelijke testen. Omdat we
het gebouw de hele maand september mogen gebruiken, willen we ook andere

korpsen de kans geven om er oefeningen te doen.”, zegt Tom Van Esbroeck
van de brandweer van Gent. “Dit is vooral een mooie kans voor korpsen die
hoge gebouwen in hun interventiezone hebben en voor gespecialiseerde
hulpverleningsteams”, aldus nog Tom.
Het project “HRR”, toevallig ook de afkorting voor “Heat Release Rate” – die de
kracht van het vuur in kilowatt uitdrukt en een belangrijke term is uit de
wereld van brandpreventie– wordt afgesloten met een academische zitting
eind september waar internationaal gerenommeerde sprekers hun ervaringen
en kennis zullen delen. De inschrijvingen hiervoor worden later afzonderlijk
georganiseerd.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door een mail te
sturen naar Tom.Vanesbroeck@gent.be en dit voor 30 juni 2012.
Vermeld in je mail zeker ook welk soort oefening je wilt doen,
wanneer ongeveer, met hoeveel personen,… . Afhankelijk van de
beschikbaarheid van de site wordt een planning opgemaakt.
De deelnemende hulpdiensten die in het gebouw willen oefenen
voorzien zelf de nodige uitrusting en middelen. De brandweer van
Gent biedt wel een minimum van logistieke ondersteuning aan
(bijvoorbeeld ter plaatse
vullen persluchtflessen, douches,
catering…).

Werkgroep GRIMP test reddingstechnieken
Van maandag 16 tot en met donderdag 19 april vindt een GRIMP
(Groep voor redding en interventie op moeilijke plaatsen) oefensessie
plaats in Aywaille. De oefensessie is georganiseerd door de werkgroep
GRIMP van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Tijdens de oefening
zullen zij, samen met enkele specialisten van GRIMP- en RED-teams,
verschillende reddingsmethodes en -technieken uitproberen en met
elkaar vergelijken. De bedoeling is om een uniforme opleiding uit te
werken specifiek gericht op GRIMP-interventies door brandweer en
Civiele Bescherming.
Tot nu toe bestaat er in België geen uniforme opleiding voor reddingen op
hoogte. “Op dit moment heeft iedereen een andere achtergrond. Iedereen
gebruikt zijn eigen technieken en dat is niet altijd eenvoudig. Zo kan een USAR
(Urban Search and Rescue) team zijn samengesteld met leden uit verschillende
provincies die elk een verschillende opleiding hebben gekregen.”, zegt Maurice
Levaux van de brandweer van Aywaille en voortrekker van de werkgroep. Die
werkgroep is samengesteld met specialisten van op het terrein en werkt de
nieuwe uniforme opleiding uit. “Dat mensen verschillende technieken
beheersen is zeker een voordeel maar het is ook erg belangrijk dat iedereen
eenzelfde basiskennis heeft.”, aldus Maurice.

oefening GRIMP team in 2010 te Aywaille

Tijdens de oefening zullen zij drie verschillende reddingsmethodes met elkaar
vergelijken:
de methode IRATA die de privésector gebruikt en die voornamelijk gericht
is op de industriële sector,
de methode die Alpi Secours gebruikt en die gericht is op de sportsector,
de methode GRIMP die in Frankrijk wordt aangeleerd aan de hulpdiensten.
“De vierdaagse oefening laat toe om in de praktijk een aantal zaken af te
toetsen die in voorafgaande theoretische discussies aan bod zijn gekomen. De
bedoeling is om de verschillende werkwijzen en methodes te vergelijken die
bestaan op het gebied van reddingen op hoogte. Zo kunnen we een lijst
opstellen van best practices.”, zegt Maurice.
Mensen van ondermeer de brandweerkorpsen van Gent, Antwerpen, Charleroi,
Luik, Verviers en Zaventem werken mee. Zij beheersen de verschillende
methodes en zullen heel praktische zaken vergelijken en beoordelen zoals
bijvoorbeeld het gebruik van een of meerdere koorden tijdens oefeningen in
reële omstandigheden. Op basis van de resultaten van de oefening zal de
werkgroep verder werken aan de ontwikkeling van een uniforme opleiding.
Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid of KCCE is opgericht in 2008 in het
kader van de hervorming van de hulpdiensten. Opdracht van het KCCE is het verzamelen,
verwerken, ontwikkelen en verspreiden van knowhow en expertise over en ten voordele
van de Civiele Veiligheid
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