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brandpreventie en hoe brandveilig is uw
woning eigenlijk?

Tekst connie Oussoren Fotografie Ed Buy ng lllustraties Anke Nobe

Brandpreventie in huis
is ontzettend belangrijk.
Bouwkundige John
Kersemakers geeft
antwoord op vier
veelgestelde vragen.

Hoeveel stekkers mogen er in een
stopcontact?
"Plaats op een groep van een
groepenkast van 164 {Ampdre) nooit
meer dan 3.500 Watt. Een groep
is onderverdeeld in verschillende
stopcontacten en lichtpunten en

met stekkerdozen kan dit eindeloos
uitgebouwd worden. Maar pas op dat
hier geen overbelasting ontstaat. Als
allerlei apparaten aan elkaar worden
gekoppeld, gaat erte veel stroom
door de snoeren. Wanneer die snoeren
warm worden, kan er kortsluiting en

brand ontstaan."

Kan het kwaad bij kortsluiting de
zekering door te verbinden met
zilverpapier?
"Deze truc wordt vaak toegepast om
na het doorslaan van een zekering
elektriciteit te verkrijgen zonder gebruik

te maken van een nieuwe zekering. Dit
moet u nooit doen. Bij een volgende
kortsluiting kan veel warmte vrijkomen
omdat de zekering niet meer doorslaat,
waardoor mogelijk brand ontstaat."

ls het niet een beetje overdreven om
regelmatig mogelijke vluchtroutes uit
huis te oefenen?
"Absoluui niet. Het is belangrijk dai u

bij een eventuele brand snel uw woning
kunt verlaten. Daarom is het goed

om een vluchtplan te maken voor al

uw huisgenoten. Vlucht bij voorkeur
attijd nair beneden en let erop dat de
vluchtroute vrij is van mogel$ke obstakels
zoals vuilniszakken en fietsen. Oefen

ook de vluchtmiddelen regelmatig, zoals

het gebruik van een ladder bijvoorbeeld.
Verder is het van belang dat de deuren

snel te openen zijn, daarom moet u de

sleutels van deuren die 's nachts op
slot zijn binnen handbereik hebben.

Ook belangrijk: spreek met uw partner
duidelijk af wie welk kind of huisdier in
veiligheid brengt."

Hoe vaak moet de schoorsteen
geveegd worden?
"Dat hangt er helemaal van af hoe vaak
u de haard gebruitct. Maar een keer
in het jaar is toch wel het minimum.
Dan kan tegelijkertijd de schoorsteen
gecontroleerd worden op scheuren
en lekkages. Tip: Als u de open haard
gebruikt, zet er dan een emmer met
zand of soda naast, zodat u het vuur
snel kunt doven wanneer dit nodig is. ls
er sprake van een schoorsteenbrand,
sluit dan direct de schoorsteenklep en

de luchttoevoer naar de haard. Blus
het vuur nooit met een blusapparaat
of water, maar waarschuw gelijk de
brandweer. Water zet namelijk uit in
de vorm van stoom en levert druk op,
waardoor het rookkanaal kan scheuren
en er zelfs een kleine explosie kan

ontstaan."
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+ Spoel een asbak om en doof de peuken

onder de kraan, voordat u ze in de
vuilnisbak goo t,

+ Vervang het fi ter van de afzuigkap
regelmatig.

l) Monteer deurdrangers om een
eventuele brand in een ruimte te
kunnen isoleren.

+ Rol haspelkabels altijd he emaal uit.
t Verberg geen snoeren onder het tapijt

of kleed.

=) Laat licht nooit onnodig branden.
) Controleer alle elektrische apparatuur.
> Laat jaarlijks onderhoud aan alles-

brander, geiser en CV/combiketel
pregen.

+ Plaats een vonkenscherm voor de
open haard en gebruik alleen droog en

schoon hout.
+ Houd lucifers en aanstekers buiten

bereik van kinderen.

Meer tips van John Kersemakers
ovei' brandrveiligheict in huis? Kijk"t,
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