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Vandaag is het +3 Celsius, morgen wordt -/- 13 voorspeld …. 

 

 Thema’s?  Zoeken  Attentie!  

     

 Voertuigen en/of apparatuur    

 Operationele voertuigen en aanhangers 
die voor uitruk worden ingezet 

Check op vloeibaarheid van brandstoffen 
(“vlokken” van diesel?) 

  

  Check op vloeibaarheid: 
- koelvloeistof  
- ruitensproeier 
- ?? 

  

  Check op noodzaak gebruik sneeuwkettingen 
en/of spijkerbanden 

  

 Behoefte aan anti-slip materiaal Check behoefte aan strooizout, steentjes, 
koelvloeistof etc 

  

 Werkkleding Check of er bijzondere kledingeisen zouden 
moeten gelden voor werk buiten 

  

  Check behoefte aan sneeuwijzers voor onder 
brandweerschoenen/laarzen 

  

     

 Brandwaternet     

 Check of alle “gebruikspunten” van het 
bluswaternet adequaat zijn afgewaterd  

Monitoren, brandkranen, hydranten, 
ossekoppen, afsluiters 

Denk aan 
leveranciers-
instructie  

 

 Check onbelemmerde beschikbaarheid 
bluswater 

Water in tanks en stijgleidingen   

  Secundaire watervoorziening, vijvers   

  Leidingen watertoevoer vanuit kanaal of rivier 
off-site 

  

 Check bluswateropvang Functioneert afvoer via riolen   

  Functioneren vlamdovers in (riool)putten   

  Is centrale bluswateropvang bereikbaar   

 Check bijzondere blussystemen in open 
lucht 

Sprinklers of delen daarvan (watertanks…)   

     

 Infrastructuur     

 Wegen, paden, op-/afritten, parkeer-
plaatsen en trappen on- site 

Check op begaanbaarheid en noodzaak van  
gebruik zout, steentjes, zand ed  

  

 Buitentanks met vloeistoffen/ brandstoffen   Check op onbelemmerd functioneren: 
- Tanks voor noodaggregaten 
- Noodvoorraad brandstof t.b.v. 

brandweer 

  

 Toegangspoorten / rolhekken Check of toegangspoorten tot specifieke 
gebouwen/installaties nog open en dicht gaan 

  

 Wasplaats brandweer Check op adequate werking van afwatering 
en dat opvangputten leeg zijn 

  

     

     

     



 
 
 Thema’s?  Zoeken  Attentie!  

     

 Huisvesting     

 Hoofd- en bijgebouwen kazerne ramen/ 
deuren dicht 

Check afsluiting en toegankelijkheid van 
gebouwen waarin temperatuur boven nul 
moet blijven 

  

  Check of apparatuur die de brandweer 
basisinformatie geeft over weersgesteldheid 
beschikbaar is (windvaan, temperatuur, 
luchtdruk luchtvochtigheid) 

  

  Check op behoefte aan matten voor 
buitendeur(en) 

  

 Bluswater/pompgebouw Check werking van kachelvoorziening   

 Alle gebouwen op een site Check of veiligheidsvoorzieningen aan 
gebouwen begaanbaar zijn (noodtrappen, 
vluchtdeuren) 

  

     

 Communicatie     

 Communicatie over bijzondere 
risico’s/aandachtspunten m.b.t. vorst 

Naar installaties eigen bedrijf   

  Naar andere site-users /-partners    

  Naar veiligheidsregio   

 Bijzondere werkzaamheden Check of vost/koude effect heeft op 
werkzaamheden waar werkvergunning voor 
wordt aangevraagd 
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