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BRANDWEER ZUID-LIMBURG EN BEDRIJFSBRANDWEER CHEMELOT WERKEN NAUW SAMEN

‘Een veilige regio,
daar doen we alles voor’
De brandweer van Sittard-Geleen zet zich dag en nacht in voor een veilige gemeente. Maar hoe zit het op industrieterrein
Chemelot? Wat als daar brand uitbreekt of gevaarlijke stoffen lekken? Dan komt de bedrijfsbrandweer van Chemelot in actie.
Waar nodig trekken ze samen op; want veiligheid gaat voor alles!

Veiligheidsregio Zuid-Limburg: “We
hebben wekelijks contact met elkaar,
op alle niveaus. Zo kunnen we snel met
elkaar schakelen als er iets gebeurt
op Chemelot. In zo’n geval worden we
direct op de hoogte gesteld. En als
het nodig is, komen we ook in actie.
Sowieso zorgen we er altijd samen
voor dat we omwonenden snel en goed
informeren, onder andere via sociale
media. Soms is het ook nodig om
wegen in de omgeving af te sluiten, uit
te rukken met extra materieel of zelfs
mensen te evacueren. In noodsituaties
functioneren we als één grote
gezamenlijke veiligheidsorganisatie.”

Uniek in Europa

Chemelot heeft een eigen noodorganisatie met een eigen bedrijfsbrandweer.
Met 100 brandweermannen is het zelfs
de grootste beroepsbrandweer van
Zuid-Nederland. “Dat is ook nodig”,
vertelt Peter Bloemers, verantwoordelijk voor de brandweer (Fire Brigade
& Security) op Chemelot. “We hebben
hier 150 bedrijven, waaronder 60 grote

chemische fabrieken. Dat vraagt om
een andere aanpak dan een gewone
woningbrand. We werken met speciaal
materiaal, zoals gaspakken en extra
grote bluswagens die grote chemische
branden aankunnen. Onze brandweermannen hebben allemaal een chemische en/of technische achtergrond én
kennis van de fabrieken hier. Ze worden

MIJN... KUNSTBENDE
Annika Segers (18) en Marijn van der Elsen (17)
hebben onlangs op poppodium VOLT in Sittard de
voorrondes van Kunstbende gewonnen. Zaterdag
29 juni doen ze mee aan de finale in Amsterdam.
Marijn: “Ik was eerste in de categorie ‘fashion’. Mijn
drie kledingstukken draaien rond feminisme. Ik heb
me gebaseerd op kleding uit de jaren vijftig en de
eerste Disney-prinsessen. Ik vind het erg spannend
om mee te doen aan de finale. De competitie is
groter en er zitten goede designers tussen. Maar ik
heb er wel zin in.” Annika werd eerste in taal en
tweede in muziek. “Ik ding in Amsterdam mee in de
categorie ‘taal’. Ik heb een tekst geschreven over
treinreizen. Deze tekst is gebaseerd op een
ervaring van mezelf. De finale is vast heel leuk,
maar ik ben toch wel zenuwachtig.”

continu getraind om snel en goed in te
grijpen bij noodsituaties op het terrein.”

Snel schakelen
De bedrijfsbrandweer van
Chemelot werkt nauw samen met
Veiligheidsregio Zuid-Limburg, waar
ook de brandweerpost van SittardGeleen onder valt. Guido Zoomers van

De samenwerking tussen beide
organisaties – die uniek is in Europa
– blijft niet beperkt tot Chemelot.
Guido: “Ook bij een grote brand met
gevaarlijke stoffen op een andere
plek in Zuid-Limburg kunnen we een
beroep doen op de bedrijfsbrandweer
van Chemelot. Zij hebben immers
specifieke kennis en materialen in
huis, die wij niet hebben. Ook oefenen
we veel samen.” Peter vult aan:
“Optimale veiligheid voor iedereen op
Chemelot én de inwoners van de regio.
Daar doen we alles voor.”
 ww.chemelot.nl/veiligheid
w

