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Voorwoord
Jos Nijhuis
Anno 2009 heeft Schiphol corporate responsibility hoog in het
vaandel staan. We willen een groene luchthaven zijn, met
respect voor mens en milieu. Er lopen diverse projecten op het
gebied van verantwoord ondernemen, onder andere om de
CO2 en NOx uitstoot te verminderen. En hoewel dergelijke
initiatieven nu veel aandacht krijgen in verband met de
klimaatproblematiek, is zorg voor veiligheid en milieu niets
nieuws voor Schiphol. Sinds jaar en dag spannen we ons in om
veiligheid- en milieuzorg te optimaliseren. Enerzijds door het
maken van plannen en systemen, maar vooral door het nemen
van concrete maatregelen. In de praktijk van alledag.
De brandweer van Schiphol is een goed voorbeeld van die
praktijk. Al weer 60 jaar timmert ze op een heel praktische
manier aan de weg van veiligheid en milieu. Natuurlijk door
het bestrijden van branden, zowel in vliegtuigen als in
gebouwen. Maar ook door het indammen en opruimen van
kerosinelekkages, het oplossen van incidenten met gevaarlijke
stoffen en het bevrijden van mensen uit beknellingen na
aanrijdingen. De brandweer treedt echter niet alleen repressief op. Zo zijn er de brandveiligheid- en milieu-inspecteurs,
die dagelijks in het veld te vinden zijn om mogelijke risico’s
vroegtijdig te signaleren. Er zijn adviseurs op het gebied van
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brandveiligheid en gevaarlijke stoffen, die in de vaak
complexe luchthavensituatie op maat gesneden adviezen
kunnen aanbieden. Er zijn instructeurs die onze
Bedrijfshulpverleners opleiden en trainen, die sleepexamens
afnemen en die de medewerkers op airside toetsen op hun
veldbevoegdheid. Het is teveel om hier nu allemaal op te
noemen. Beter bladert u direct door, om aan de hand van al
die foto’s en anekdotes een beeld te krijgen van die bijzondere dienst, de brandweer van Schiphol. Dan zult u net als ik
kunnen vaststellen dat de brandweer na 60 jaar nog steeds
springlevend is. Een mooie illustratie van wat óók verantwoord ondernemen is.
Jos Nijhuis
President-directeur
Schiphol Group
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Voorwoord
Ed Oomes
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“Werk je bij de brandweer, jongen? En je kon zo goed leren?”
“Ja, maar het liep net even anders”.
Wie bij de brandweer werkt, ontmoet vaak een hoop vooroordelen: het is een mannenwereld; het zijn rouwdouwers; het is
laaggeschoold werk; ze zitten de hele dag te klaverjassen; en
ze hebben allemaal een klus. Het zijn dit soort beelden waar
brandweermensen regelmatig tegen aanlopen. In het begin
probeer je het nog te weerleggen. Vol goede moed vertel je
hoe het echt zit. Over de dagindeling, over de roosters, over
het oefenen, onderhoudstaken, schoonmaken. Over de
uitrukken, de emoties waar je mee te maken krijgt, het belang
van een goede ploeg. Over het verschil tussen waak- , werken slaapuren en dat een zondagse dienst best eens door de
week kan vallen. Maar na verloop van tijd stop je d’r mee. Het
verhaal komt niet over en hoe meer je zegt, hoe meer je de
vooroordelen lijkt te bevestigen. Dus komt er die dag dat je
jezelf alleen nog maar hoort zeggen: “Ja, maar het is net even
anders”.
Als je bij de brandweer op Schiphol werkt is het nog weer wat
anders: dan moet je nog meer raadsels zien te pareren.
“Dus als ik het goed begrijp zijn jullie niet van de KLM?
Maar van wie dan wel?”
“Maar er gebeurt toch nooit wat op zo’n vliegveld?”
“Hebben jullie nog wat meegekregen van die crash in
Toacaso? Nee, oh, dacht ik misschien, stond laatst in de krant.
Nou, gewoon, laatst een keer”.
“Jullie spuiten niet eerst heel die baan vol met schuim, dan?”
“In drie minuten ter plaatse na alarmering. Ja, zegt-ie.
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Wat, ook ’s nachts?”
“Hoeveel water heb je bij je? 32.000 liter? En dat drie keer?’’
“Geven jullie ook les dan? Aan de BHV? Maar die blussen toch
geen vliegtuigen?”
“Wat examineren jullie? Sleep? Wat voor sleep? Kunnen ze
dat niet zelf dan?”
“Wacht effe hoor, jullie inspecteren de opslag van gevaarlijke
stoffen? Maar welke gevaarlijke stoffen hebben jullie dan?
Oh, die van de milieuvergunning. Milieuvergunning?”
“Nee, we zijn niet van de brandweer Hoofddorp. Ook niet van
Haarlemmermeer, nee. Daar werken we wel veel mee samen.
Ja, ook met de veiligheidsregio Kennemerland, ja, loopt prima.
Nee, we zijn niet bij Amsterdam, nee, sinds 1948 al niet meer.
Dat dacht je, ja, maar het is net even anders”.
Het is met groot genoegen dat ik u dit prachtige boekje mag
presenteren ter ere van ons 60-jarig bestaan. Een boekje vol
met echte brandweerfoto’s, van echte brandweermensen met
echte brandweerauto’s. Met kleine stukken tekst, want zoals u
weet houden wij niet van schrijven en u niet van lezen. We
hebben er alles aan gedaan om de stereotypen over de brandweer in dit boek in beeld te krijgen. Dat is goed gelukt, al
zeggen we het zelf, en daar zijn we heel trots op. Blader dus
maar snel door en aanschouw de brandweer Schiphol zoals u
ons al lang meende te kennen, maar dan net even anders.
Ed Oomes
Commandant Brandweer Schiphol
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Inleiding
Snelheid is bijna het handelsmerk van de brandweer.
Al helemaal bij een korps als dat op Schiphol, waar inderdaad
elke seconde telt. Als er iets mis zou gaan, gaat het immers om
grote groepen mensen in relatief kleine ruimten.
Dat de snelheid in het bloed zit, was ook te merken bij de
samenstelling van dit boekje. Ergens in het najaar ontstond
het idee om het 60-jarig bestaan van de brandweer op te
luisteren met een soort gedenkboekje. Een soort, want een
echt gedenkboekje is het niet geworden. Nauwkeurige en
uitputtende geschiedschrijving heeft al eens plaats gevonden.
Het moest meer een boekje worden waarin te zien valt wat er
eigenlijk allemaal is veranderd. Dat de sterke verhalen van de
vertrekkende generaties bevestigt, maar ook de trots van de
huidige en de toekomstige brandweermensen. Want een rijke
historie betekent dat je hoort bij een organisatie die er toe
doet. Die het verschil kan betekenen tussen een regeltje in het
dagrapport en extra edities van kranten en
journaaluitzendingen, als een simpel voorvalletje wél
uitmondt in een echte ramp.

Schiphol in 1950
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Met die trotse mensen samen iets doen wat ze niet gewend
zijn, een boek maken, en tóch in relatief korte tijd iets tot
stand brengen, is werkelijk een plezierige bezigheid.
Natuurlijk niet zonder druk en deadlines, maar ja.... was dat
niet de specialiteit van de brandweer?
Veel plezier met wat wij u hier bieden: een blik in het verleden
en in het heden. U mag zelf zien wat er veranderd is en wat
misschien wel niet!

De redactie
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Korte historie
Ziekenvervoer op Schiphol in 1930

De verwoestingen in Hangar A na het bombardemnt van 10 mei 1940

Schiphol bestaat meer dan negentig jaar en de Brandweer
Schiphol viert zijn 60-jarig bestaan. Daardoor lijkt het of er
misschien dertig jaar lang nog geen brandbeveiliging of brand
op Schiphol was. Niets is echter minder waar. Vanaf het
moment dat het vliegveld voor de burgerluchtvaart in gebruik
werd genomen, was er aandacht voor de veiligheid. En daarin
is niets veranderd.

Zandzakken en zandbakken
De eerste brandbeveiliging op het oude Schiphol van 1916
werd gevormd door een zandbak bij de eerste
legervliegtuigjes. Het vliegveld was er immers voor de militaire
luchtvaart, die zo halverwege de Eerste Wereldoorlog nog in
de kinderschoenen stond. Omdat het veld nogal laag lag,
kwamen er regelmatig kleine overstromingen voor zodat ook
een voorraad zandzakken paraat lag. Vanaf 1920 werden er
lijnvluchten uitgevoerd en de onstuimige groei van de KLM
zorgde voor snelle uitbreidingen. In dat jaar kwam ook de
eerste grote loods in gebruik. In deze loods, gereserveerd voor
militaire doeleinden, werd door het Ministerie van Oorlog een
handbrandspuit geplaatst. Kort daarna werd het militaire
detachement ingekrompen en de loods overgedragen aan de
KLM. De luchthaven - hoewel gelegen in de gemeente
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Haarlemmermeer - werd in 1926 eigendom van de gemeente
Amsterdam, die immers de grootste economische belangen
had. Een paar jaar later had Amsterdam overal moderne
brandblusapparaten opgehangen en een ambulance met
elementair redgereedschap op Schiphol gestationeerd. Ook
verrezen er een stationsgebouw, hangars en een vestiging van
de Fokkerfabriek. Als er wat mis ging, rukten de mensen van
de technische diensten van zowel de gemeente als de KLM
eensgezind uit en blusten de eventuele branden en bevrijdden
de inzittenden met ijzerzagen en haken.
Vlak voor de oorlog werd de militaire luchtvaart weer flink
uitgebreid en kwamen er bommenwerpers en jachtvliegtuigen
op Schiphol te staan., De luchthaven beschikte inmiddels over
een zeer modern betonnen banenstelsel. Het militaire belang
van Schiphol werd aangetoond op 10 mei 1940, toen het
vliegveld één van de eerste doelwitten van Duitse
luchtaanvallen werd. Veel vliegtuigen wisten te ontkomen,
maar de schade aan de gebouwen was enorm.

Bezetting en wederopbouw
Tijdens de oorlog was Schiphol bezet door het Duitse leger.
Door zijn strategische ligging en moderne banenstelsel zou
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Schiphol een rol moeten spelen bij de verovering van
Engeland. Om dat te voorkomen was Schiphol vanaf juni 1940
regelmatig het doelwit van de Engelse en later ook de
Amerikaanse luchtmacht. Na bombardementen in december
1943 werd de vliegbasis door de Duitsers verlaten.

De eerste RIV ter wereld bij
de Duitse brandweer op Schiphol

Anderhalve week na de officiële bevrijding gingen de eerste
scheppen de grond in op het verwoeste Schiphol voor de
wederopbouw en op 23 juni was een voor Dakota’s geschikte
landingsstrip van bijna een kilometer gereed. De
luchtverkeersleiding werd vanaf dat moment uitgevoerd door
de Britse Luchtmacht, de RAF, die in zijn uitrusting een
schuimbluswagen van het type Fordson had. Eind juli landde
het eerste verkeersvliegtuig en begon Schiphol aan zijn
nieuwe ontwikkeling. Op het voormalige platform was een
grote verzameling barakken en noodgebouwen neergezet,
van waaruit de luchthavenexploitatie en de
herstelwerkzaamheden zo goed en zo kwaad als het ging,
werden uitgevoerd. De KLM, hoofdgebruiker van Schiphol,
richtte in juli 1945 een korps Terreinpolitie op, waar een paar
brandweerlieden deel van uitmaakten. Dit brandweerkorpsje
huisde in keet XIVa en herstelde en controleerde daar de
brandblusapparaten, terwijl bij brand met een trekkarretje
werd uitgerukt. Al snel kon men enkele voertuigen
aanschaffen en werd het een echt brandweerkorps. Toen de
RAF in november 1945 naar Valkenburg vertrok, namen zij de
Fordson schuimbluswagen mee. Niet zonder moeite kon de
KLM-brandweer de hand leggen op twee Amerikaanse vliegve
ldbrandweervoertuigen, een reusachtige Kenworth-

De KLM-brandweer
in 1946
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schuimbluswagen en een Chevrolet-autospuit. Later kon de
Fordson van de RAF in Ypenburg aan het wagenpark worden
toegevoegd. Deze auto’s werden bekostigd door de gemeente
Amsterdam en bemand door de KLM.
In 1944 ondertekende Nederland het internationale verdrag
voor de burgerluchtvaart (ICAO). In bijlage 14 van dit verdrag
werden de eisen vastgelegd waaraan luchthavens moesten
voldoen. Een van deze eisen was dat de luchthavenexploitant
verantwoordelijk was voor de veiligheids- en
reddingsdiensten. Dat betekende dat deze
verantwoordelijkheid bij de gemeente Amsterdam kwam te
liggen. De gemeente wilde een organisatie inrichten met 24uursdiensten naar het voorbeeld van de beroepsbrandweer in
Amsterdam en met gecombineerde brandweer- en
politietaken. Door die 24-uursdiensten kon het korps de
mensen 84 uur per week in dienst houden en als er niet
geblust werd, kon er gewaakt worden, was het devies. Op 6
juli 1947 werd Bep Goosen, een hoofdbrandwacht met
onderbrandmeesterdiploma van de Amsterdamse brandweer,
aangesteld als hoofd van het nieuw te vormen korps Orde &
Veiligheid op Schiphol.

Wisseling van de wacht
De opbouw van de nieuwe organisatie ging niet zonder slag
of stoot. De KLM-brandweer groeide met de luchthaven mee
en de medewerking aan de overdracht aan de gemeente was
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minimaal. Daarnaast liep de oplevering van het nieuwe
onderkomen vertraging op. Toch lukte het Goosen om eind
1948 over een korps van 64 man te beschikken en kon worden
begonnen aan de opleiding. Ondertussen werd de
brandweertaak grotendeels waargenomen door de KLMbrandweer, die op dat moment nog uit 33 man bestond,
waarvan er zes over zouden gaan naar het nieuwe korps.

De installatie van
het Korps O&V
op 20 december 1948

Op 1 februari 1949 nam het Korps Orde & Veiligheid de
brandweer- en politietaken over van de KLM. Ook de
verplegers en ambulances van de GG&GD van Amsterdam, die
op Schiphol werkten, kwamen in de nieuwe organisatie. De
KLM-brandweer werd ingekrompen tot een kleine kern van
zes man met voornamelijk preventietaken. Toen O&V in 1950
echter weigerde een nevenpost in te richten in de
gloednieuwe, voor die tijd reusachtige hangar 9, kocht de
KLM zelf weer een brandweerauto en werd de KLMbrandweer nieuw leven ingeblazen. De KLM-brandweer mocht
aanvankelijk alleen de gebouwbrandbestrijding in het
oostelijk deel van Schiphol uitvoeren. Het korps groeide met
het succes van de KLM en kreeg een steeds betere uitrusting,
waardoor het ook in het landingsterrein mocht opereren.
Echter wel steeds onder leiding van O&V. De rollen waren in
een paar jaar tijd omgedraaid.

Onstuimige groei
Tot 1950 was Schiphol nog een onderdeel van de Dienst
Havens- en Handelsinrichtingen van de gemeente Amsterdam.

16

Korte historie

Brandweer Schiphol 60 jaar net even anders

In dat jaar werd de zelfstandige gemeentelijke Dienst
Luchthaven Schiphol van de gemeente Amsterdam opgericht
en al het personeel ging mee over. In 1958 werd Schiphol
omgevormd tot een naamloze vennootschap, waarvan de
aandelen in overheidshanden waren. Daarvoor was door de
regering al vastgesteld dat Schiphol de nationale luchthaven
zou zijn en blijven. Zowel de omvang van het vliegverkeer als
de luchthaven maakten grote sprongen voorwaarts en het
Korps O&V kon niet achterblijven. Het brandweermaterieel
met oorlogsverleden werd langzaamaan vervangen door
moderne crashtenders en poederbluswagens, waarbij het
leggen van schuimbanen en de razendsnelle blussing van
beginnende vloeistofbranden leidend waren voor het
ontwerp. Ook de politietaken konden niet meer alleen te voet
of per fiets worden uitgevoerd. In 1954 werd een Volkswagen
Kever aangeschaft, terwijl twee jaar later ook een bus werd
gekocht, die als materiaalambulance was ingericht, maar er als
politiebus uitzag. Toch kwam het door de krappe
personeelsbezetting nog vaak voor dat de medewerkers met
doorweekt en naar brand stinkend pak en bijl
waardetransporten bewaakten.
In 1955 kwam er voor het eerst een complete alarmregeling,
gebaseerd op de voorschriften van de ICAO en de ervaring
met enkele vliegtuigongevallen in de jaren ervoor. Daarin was
ook geregeld dat bij grotere branden assistentie kwam uit
Amsterdam. De brandweer van de Haarlemmermeer
reageerde enigszins gepikeerd, maar werd gewezen op een
brief van het college van B&W uit 1937. In deze brief werd

17

juist aangeraden afspraken te maken met Amsterdam omdat
de gemeente Haarlemmermeer niet over groot materieel
beschikte. Een jaar later werd het korps Haarlemmermeer
uitgebreid en van groot en modern blusmaterieel voorzien.
Daarna startte een lange reeks van discussies over
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op
brandweergebied op Schiphol.

Het korps in 1958
bij de overgang
naar de NVLS

Een nieuw Schiphol
Het straaltijdperk bereikte eind jaren vijftig Schiphol en er
moesten landingsbanen verlengd worden of zelfs nieuw
aangelegd. Het dorpje Rijk ging tegen de vlakte voor de
aanleg van de Kaagbaan (06-24). Die nieuwe baan lag te ver
van de brandweerkazerne om er in het geval van een
calamiteit op tijd te kunnen zijn. De bouw van een
dépendance was daardoor nodig. Post Rijk, op de kruising van
de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan, was geboren. Bovendien
werd achter de post een oefenterreintje aangelegd, waarin
een oliebak in de vorm van de vliegtuig was opgenomen.
In datzelfde jaar 1960 werd een nieuwe alarmregeling van
kracht, waarbij ook de omliggende brandweerkorpsen
betrokken werden en werd een grote oefening opgezet. Naar
aanleiding daarvan begonnen de brandweercommandanten
aan een samenwerkingvorm, die later uitmondde in de
vorming van de regionale brandweer Amstelland-de
Meerlanden.
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Ondertussen lagen de plannen al klaar om verder naar het
noorden een heel nieuw stationsgebouw met verkeerstoren
en ondersteunende faciliteiten te bouwen. Het aantal banen
zou uitgebreid worden en het centrum van Schiphol schoof
een paar kilometer op. In 1967 ging Schiphol-Centrum open
en ook het Korps O&V verhuisde naar een gloednieuw
gebouw. Het moment werd aangegrepen voor een ‘scheiding
der geesten’. In de achterliggende twintig jaar hadden zowel
het brandweer- als het politievak zich sterk ontwikkeld en
waren alle benodigde kennis en eigenschappen niet meer in
één persoon te combineren. Het korps werd opgesplitst in de
Luchthavenbrandweer en de Luchthavenpolitie.
De brandweer had op dat moment net de beschikking
gekregen over een uniek stel voertuigen, de ‘High-Speeds’.
Dat waren snelle artillerietrekkers, die voorzien werden van
pompen en tankaanhangers, waardoor het korps altijd en snel
door het hele uitgebreide Schipholterrein kon uitrukken.
Sommige delen daarvan waren vaak drassig en moeilijk te
passeren voor de crashtenders, zodat de innovatieve
rupsvoertuigen een uitkomst waren. Later werd er door het
koppelen van zelf omgebouwde wateraanhangers een trein
gemaakt, waarmee in korte tijd een hele schuimbaan kon
worden gelegd.
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Het Jumbo-tijdperk
Niet alleen de luchthaven en de brandweer groeiden, ook de
vliegtuigen. In het begin van de jaren zeventig zouden er
straalvliegtuigen komen die het welhaast niet te bevatten
aantal van 300 passagiers konden vervoeren. De ‘Jumbo’s’
kwamen er aan. De ICAO voegde een nieuwe categorie aan de
luchthavenvoorschriften toe en Schiphol moest daarin mee. Er
waren nieuwe grote brandweerwagens nodig van een nog
ongekend formaat. Vaste leverancier Kronenburg, die al veel
ervaring op dat gebied had, ontwierp machtige auto’s op vier
wielen op een Italiaans chassis, waarvan er vijf werden
gekocht. Nog geen acht jaar later waren ze door de nieuwe
ICAO-eisen al weer achterhaald en werden ze vervangen door
een nieuwe generatie crashtrucks met nóg grotere capaciteit
en snelheid. Om met name aan die snelheidseisen tegemoet te
komen werden er ook ‘rapid intervention vehicles’ (RIV’s)
aangeschaft, sterke snelle zware personenwagens, die een
hoeveelheid voorgemengd schuim bij zich hadden.

Ook de brandweer kreeg Jumbo’s in het nieuwe tijdperk

Tegelijk met de eerste nieuwe crashtrucks werd een nieuwe
oefenplaats achter post Rijk in gebruik genomen, waar het
gebruikte bluswater weer gezuiverd en hergebruikt kon
worden. Bovendien was er een oefenvliegtuig, een
afgeschreven Caravelle. Korte tijd later werd post Rijk zelf ook
helemaal vernieuwd en werd op de kruising van de
Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan met dezelfde
bouwtekeningen een andere nieuwe post gebouwd: post

De sectie Politie kreeg

Sloten. Zo was Schiphol aan het begin van de jaren tachtig
weer op orde met zijn brandweer.

Groter is goedkoper
Met de groei van de luchtvaart werden de ICAO-eisen steeds
hoger. Halverwege de tachtiger jaren werd de hoeveelheid
blusstof die binnen drie minuten ter plaatse moest zijn
verhoogd. Om hieraan tegemoet te komen werd omgezien
naar een kruising tussen een RIV en een crashtruck. De
Nederlandse fabrikant Kronenburg maakte Snelle Aanvals
Voertuigen (SAV), die meer tank- en pompcapaciteit hadden
en toch razendsnel waren. Schiphol kreeg er drie in 1986. Een
jaar later al arriveerde op proef het eerste exemplaar van een
nog grotere versie: de MAC, Major Air Crashtruck. Drie jaar
later werden de grote crashtrucks vervangen door de nieuwe
MAC’s, die ook gebruikt werden door de Koninklijke
Luchtmacht en andere Nederlandse vliegvelden. Deze nieuwe
generatie blusreuzen was net zo snel als de RIV’s en er waren
meer technische snufjes, waardoor voor de bediening minder
mensen nodig waren. Zodoende werden de auto’s groter en
de bezettingen kleiner, per saldo een besparing. Hoewel de
MAC’s goed voldeden, moesten ze na het faillissement van de
fabrikant versneld vervangen worden en in samenwerking met
de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine werd
gezocht naar het beste dat er op dat moment op de markt
was. Dit werd gevonden bij de Amerikaanse fabrikant

een multifunctionele
politiebus
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Emergency One, die een Nederlandse variant ontwikkelde van
zijn Titan-serie, die bovendien geassembleerd kon worden in
ons eigen land, zodat ook de vaderlandse economie mee
profiteerde. Vanaf 2003 kwamen de ‘E-Ones’ het
Schipholterrein oprollen.

Het machtige
potentieel aan
het begin van
de jaren 90

Samenwerking
Door de jaren heen werd de samenwerking met de
gemeentelijke brandweerkorpsen rondom Schiphol steeds
inniger. De korpsen hadden elkaar nodig en dat werd bij
oefeningen en incidenten regelmatig benadrukt. Met
Haarlemmermeer bestond een bijzondere band wegens de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de gebouwenbrandbestrijding. Deze samenwerking resulteerde zelfs in een
hybride bezetting van een tankautospuit, waarvan de helft
door Schiphol en de andere helft door Haarlemmermeer
geleverd werd. Door allerlei roostertechnische moeilijkheden
werd dat systeem na een paar jaar vervangen door een
werkwijze waarbij Schiphol één, zo nodig twee
tankautospuiten zelf kan bezetten en men het vertrouwen
kreeg om zelf als eerste op te mogen treden.
De samenwerking met de andere korpsen op de luchthaven
verliep bij tijd en wijle wel eens wat stroever, maar door de
opheffing van de KLM-brandweer in 1991 en de Fokkerbrandweer in 1997 had de Luchthavenbrandweer, samen met
de gemeente Haarlemmermeer, de enige zorg over het terrein.
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Toen de exploitant van de grote brandstoftanks op Schiphol
verplicht werd een bedrijfsbrandweer op te richten, werd deze
taak overgedragen aan de Luchthavenbrandweer. De grote
pomp- en blusinstallaties van het bedrijf zijn inmiddels getest
en worden door het korps bediend.

Einde aan de groei
Mét de komst van de nieuwste generatie blusreuzen werd ook
de Polderbaan in gebruik genomen. Om aan de drieminuteneis te kunnen blijven voldoen was een
brandweerkazerne bij de nieuwe baan nodig en post
Vijfhuizen werd gebouwd. Daardoor is nu op drie plaatsen in
het banenstelsel het voorgeschreven potentieel beschikbaar.
Dat vergrootte de flexibiliteit bij andere incidenten dan vliegt
uigbrandbestrijding, zodat er meer ruimte voor gebouwenbra
ndbestrijding, technische hulpverlening en milieu-incidenten
kwam.
De ontwikkeling van een luchthaven als Schiphol lijkt nooit
stilgestaan te hebben, maar in 2008 kwam door allerlei
verwikkelingen de groei van het vliegverkeer tot stilstand.
Toch kan niet worden gestopt met de oriëntatie op de
toekomst. Vliegtuigen met 800 passagiers zijn al geen droom
meer en daar moeten we op voorbereid zijn.
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	Brandweer Schiphol, een onderdeel van
Amsterdam Airport Schiphol

De brandweer op
Schiphol nu

Amsterdam Airport Schiphol is een stad (AirportCity) in de
polder. Er werken ruim 60.000 mensen bij meer dan 590
bedrijven. Met 47,8 miljoen passagiers in 2007 en 1,6 miljoen
ton vracht is Schiphol de vijfde luchthaven van Europa. Het
luchthaventerrein meet tegenwoordig 2.787 hectare, waarin
vijf grote banen (van 3,3 tot 3,8 kilometer) en één kleine baan
(2 kilometer) liggen.
Het bedrijf Schiphol Group dat Amsterdam Airport Schiphol
exploiteert, is verdeeld in de ‘business areas’ Aviation,
Consumers, Real Estate en Alliances & Participations.
Brandweer Schiphol is onderdeel van de Business Area
Aviation. De hoofdtaak van Brandweer Schiphol is het
waarborgen van de fysieke veiligheid en continuïteit van de
bedrijfsvoering op de luchthaven door te adviseren op de
gebieden pro-actie en preventie, toonaangevend te zijn op
het gebied van preparatie en een adequate repressieve
organisatie in stand te houden. Op 1 januari 2009 waren er
175 medewerkers van Amsterdam Airport Schiphol werkzaam
bij de Fire Brigade. De meesten hiervan (138 mensen) zijn
werkzaam bij de Repressieve Dienst.
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Wet- en regelgeving
De organisatie en inrichting van Brandweer Schiphol is
gebaseerd op de richtlijnen van het internationale
luchtvaartverdrag, de ICAO (Annex 14), die weer vertaald zijn
in de Brandweerregeling Burgerluchtvaartterreinen 2004, op
basis van de Regeling Toezicht Luchtvaart. Daarin worden
vooral eisen gesteld aan personeel en materieel. Alle
luchthavens zijn ingedeeld in de categorieën 1 tot en met 10.
Die laatste is nieuw en heeft te maken met de komst van de
grote Airbus A380 vliegtuigen. Schiphol valt in die grootste
categorie en dat betekent dat de brandweer binnen drie
minuten op alle uiteinden van de gebruikte startbanen moet
kunnen zijn met minimaal drie voertuigen met in totaal 32.300
liter water voor schuimvorming en zeven mensen die aan
bepaalde opleidingseisen voldoen.
Daarnaast zijn er nog vele andere regels die speciaal voor
luchtvaartterreinen zijn vastgesteld, waaronder het Besluit
Rampbestrijdingsplannen Luchtvaartterreinen uit 2001. Naast
het Crisisbestrijdingsplan Schiphol heeft Schiphol te maken
met het Crisisplan van de gemeente Haarlemmermeer. Verder
zijn er nog diverse procedures, overeenkomsten en afspraken
van en met bedrijven en instanties. Voor de
gebouwenbrandbestrijding is sinds 1 maart 2006 een
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Convenant met de gemeente Haarlemmermeer van kracht,
waarbij Brandweer Schiphol tot en met middelbrand zelf de
incidenten bestrijdt, maar altijd onder de
eindverantwoordelijkheid van de gemeente.

veiligheid in het verzorgingsgebied Schiphol. In vaktermen
gebouwenbrandbestrijding of basisbrandweerzorg. Branden
komen net zoveel voor op Schiphol als in een gemiddelde
stad. Tot en met middelbrand (twee tankautospuiten) heeft
Brandweer Schiphol voldoende kennis en ervaring om het in
eigen beheer af te handelen. Zodra het groter wordt, is een
brand niet langer een procesverstoring maar een ‘landelijk
genormaliseerde’ grote brand. De regionale brandweer wordt
dan ter assistentie opgeroepen.

Taken
De belangrijkste taak van het korps is het waarborgen van de
continuïteit van het primaire bedrijfsproces op Schiphol. In
vaktermen: vliegtuigbrandbestrijding. Als uitgangspunt wordt
bij de voorbereiding (of preparatie) hierop zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van mogelijke scenario’s. Er is een aantal
standaardscenario’s vastgesteld, waarbij iedereen precies weet
wat er moet gebeuren. Bij afwijkingen van de
standaardscenario’s heeft de bevelvoerder de taak verder te
sturen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
voorzienbare en onvoorzienbare afwijkingen. Een duidelijk
voorbeeld is een motorbrand aan een vliegtuig. Daarvoor is
een standaardscenario ontwikkeld, dat iedereen door en door
kent. Zodra er echter twee motoren tegelijk in brand staan, is
dat een afwijking van de standaard en wordt er op de situatie
gestuurd. Door alle voorzienbare scenario’s in een uitrukmatrix
onder te brengen, kan daarop door alle niveaus worden
geoefend.

Een taak die bijdraagt aan de voorkoming van incidenten is
het adviseren en controleren op brandveiligheid en gevaarlijke
stoffen. Een doorgangshuis voor 45 miljoen mensen per jaar
laat zich niet gemakkelijk compartimenteren. Er wordt
daarom zoveel mogelijk gezocht naar technisch haalbare
mogelijkheden. De alarmeringsinstallatie voor de ontruiming
van de terminal is in 2008 aangelegd en getest. Overal zijn
kleine blusmiddelen en vrijwel elke Schiphol-medewerker
heeft een elementaire training in brandbestrijding gehad.
Maar ook melding en alarmering zijn met de meest moderne
communicatiemiddelen aangelegd, zodat zo min mogelijk tijd
verloren gaat en zo snel mogelijk de exacte locatie en aard
van de brand duidelijk is.

Als om te symboliseren
dat de tijd telt, hangt
in de hal van het VTC
de brandweerklok

werd het convenant
tussen Schiphol en

Brandweer Schiphol is de bedrijfsbrandweer van Amsterdam
Airport Schiphol. Daarnaast heeft zij contracten gesloten met

Haarlemmermeer
ondertekend
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Neventaken
Wanneer het korps niet bezig is met de voorbereiding op
operationeel optreden, voert het onder meer het onderhoud
uit van de circa 190 rijdbare poederblussers van 35 kg, die als
gevolg van internationale voorschriften overal op de platforms
staan. Daarnaast wordt het onderhoud uitgevoerd van het
slangen- en adembeschermingsmateriaal voor Brandweer
Schiphol en derden, zoals de KLM. Verder wordt klein
elektrotechnisch onderhoud en het wassen van uitrukkleding
en beddengoed door medewerkers van het korps uitgevoerd.
Om zorg te dragen voor een organisatie die snel en vakkundig
kan optreden in geval van een calamiteit, worden veel
Schipholmedewerkers (werkzaam bij Amsterdam Airport
Schiphol of bij een van de 590 bedrijven die werkzaam zijn op
Schiphol) opgeleid tot Bedrijfshulpverlener (BHV-er). De
instructie van deze opleidingen wordt onder meer verzorgd
door medewerkers van Brandweer Schiphol.

Bedrijfsbrandweer

Op 29 augustus 2005

Een andere belangrijke taak van het korps is het waarborgen
van de continuïteit van de bedrijfsprocessen en de fysieke

KLM, Martinair, Transavia en Aircraft Fuel Supply (AFS) over
preparatietaken ten behoeve van repressie bij incidenten. Er
wordt tijdens het oefenen regelmatig aandacht besteed aan
de bedrijventerreinen en hangars van de genoemde bedrijven.
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Veel voorkomende incidenten zijn kerosinelekkages en milieuincidenten. Normale kerosinelekkages worden opgelost door
een tankautospuit met een hulpverleningsvoertuig (de B17),
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bij grote lekkages komt er een groep vliegtuigbrandbestrijdin
g bij. Bij de vrachtafhandeling gebeurt het nog wel eens dat er
verpakkingen vallen waardoor gassen of vloeistoffen
ontsnappen. Bij milieu-incidenten wordt eerst beoordeeld
welk aspect de boventoon voert: veiligheid of bescherming
van het milieu. Als er geen direct gevaar is, beperkt de
brandweer zich tot het stabiliseren en wordt de situatie
overgedragen aan gespecialiseerde bedrijven.

Uitrukgegevens
De paraatheid voor vliegtuigincidenten blijft de hoofdtaak
van Brandweer Schiphol. Gemiddeld drie keer per week wordt
er alarm gegeven voor een vliegtuigincident. In het kader van
het Crisisbestrijdingsplan Schiphol zijn er voor bedreigende
vliegtuigincidenten zeven alarmvormen vastgesteld, VOS 1 t/m
7 (Vliegtuig Ongeval Schiphol). VOS 1 is de lichtste vorm en
brengt Brandweer Schiphol en de operationele diensten op
Schiphol in beweging, terwijl de gemeente Haarlemmermeer
wordt ingelicht. Vaak gaat het dan om indicaties in de cockpit,
met een preventief karakter. Bij VOS 7 is er sprake van
vliegtuigcrash met meer dan 250 passagiers. Dan wordt alles
op Schiphol, in de regio en - voor wat betreft de
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
(GHOR) - de wijde omgeving gealarmeerd. In onderstaande
tabel is het aantal VOS alarmeringen van de laatste jaren
weergegeven.
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Jaar

2002

2003

2004

2005

2006

2007

VOS 1

88

132

104

131

126

131

VOS 2

0

1

1

1

0

0

VOS 3

4

4

0

1

0

2

VOS 4

0

0

1

0

0

0

VOS 5/6/7

0

0

0

0

0

0

Uit de andere taken van Brandweer Schiphol en Airport
Medical Services komen de in Nederland meer gangbare
alarmen voort. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Jaar

2002

2003

2004

2005

2006

2007

376

603

797

931

809

964

Middel Brand

2

1

1

1

0

3

Zeer Grote Brand

1

0

0

1

0

0

Kleine
Hulpverlening

424

213

235

228

228

271

Middel / Groot
Hulpverlening

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/1

Ambulance

1386

2007

2340

2092

1882

1939

350

514

514

515

559

578

Kleine Brand

Kerosinelekkage
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Organisatie
Brandweer Schiphol is onderverdeeld in de afdelingen
Calamiteitenbeheersing en Training (CBT), Brandveiligheid en
Milieu (BVM) en de Repressieve Dienst (RD). Het
bedrijfsbureau ondersteunt deze drie afdelingen. De medische
dienst is onderdeel van Airport Medical Services, een
samenwerkingsverband tussen Amsterdam Airport Schiphol en
de Arbodienst van KLM.

Bedrijfsbureau
Om het onderhoud aan het materiaal en materieel te kunnen
faciliteren heeft Brandweer Schiphol de beschikking over een
bedrijfsbureau. Het aantal medewerkers en de organisatieplek
van het bedrijfsbureau heeft in de loop van de tijd nogal
gevarieerd. Momenteel bestaat het bedrijfsbureau uit een
zestal medewerkers en is het als een stafafdeling binnen
Brandweer Schiphol georganiseerd. Het bedrijfsbureau zorgt
voor het beheren van de contracten met derden (in en externe
partijen), verzorgt het magazijnbeheer voor de werkplaatsen
van de Repressieve Dienst en coördineert de
onderhoudswerkzaamheden. Verder is ook de
personeeladministratie, het secretariaat en de gedelegeerde
inkoop ondergebracht bij het bedrijfsbureau.

Brandweer Schiphol 60 jaar net even anders

Calamiteitenbeheersing en Training
De primaire focus van de afdeling CBT is het ondersteunen van
de activiteiten van de Repressieve Dienst. De afdeling CBT
coördineert en verzorgt voor de RD de opleidings- en
oefencyclus die onder andere op de Brandweeroefenplaats
en de posten wordt uitgevoerd. De afdeling CBT bestaat uit 14
medewerkers. Daarnaast worden -waar dat nodig isinstructeurs ingehuurd van andere afdelingen. Aanvullend op
deze mono-disciplinaire cyclus neemt CBT een belangrijk deel
van de coördinatie van de multi-disciplinaire oefencyclus met
externe en interne partners voor haar rekening. De activiteiten
van de Repressieve Dienst worden daarnaast ondersteund met
beleid en producten.
De secundaire focus ligt op het ontwikkelen en verzorgen van
opleidingen, trainingen en workshops die a) de veiligheid van
de operatie moeten verhogen, b) incidenten moeten zien te
voorkomen en c) de calamiteitenorganisatie van Amsterdam
Airport Schiphol. veerkrachtiger maken en verbeteren. Een
aantal van deze activiteiten is onder de naam Veiligheids
Trainings Centrum (VTC) georganiseerd. Voorbeelden van
activiteiten zijn het verzorgen van de opleidingen en
workshops over onder andere; het Calamiteitenplan
Amsterdam Airport Schiphol; de opleiding veldbevoegdheid
die medewerkers moet leren veilig in het landingsterrein te
rijden; BHV-opleidingen, examineren van de slepers van
vliegtuigen en medewerkers van de sneeuwdienst, de
Basistraining Safety & Security en de online herhalingstraining
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Safety & Security. Tevens ontwikkelt CBT Toolkits
met instructie- en toetsmateriaal die veiliger werken met
onder andere aviobruggen en Visual Docking Guidance
Systemen (VDGS) moet bevorderen. Daarnaast faciliteert het
VTC externe professionele hulpdiensten met
oefenarrangementen en opleidingen op de oefenplaats.

In Engeland worden
proeven genomen met
trainingen in
live-vuuromgevingen

Brandveiligheid en Milieu
De afdeling Brandveiligheid & Milieu (BVM), voorheen Proactie, Preventie en Preparatie genaamd, adviseert Schiphol
collega’s bij ruimtelijke ontwikkelingen, nieuwbouw of
verbouwprojecten. Daarnaast beheert de afdeling het
openbaar brandmeldsysteem (OMS) op Schiphol en voert ze
regelmatig inspecties uit van alle objecten die in eigendom of
beheer zijn van Amsterdam Airport Schiphol. Tevens wordt
wekelijks een inspectieronde over het complete
luchthaventerrein gemaakt in verband met de handhaving van
de milieuvergunning.
Met behulp van deze kennis wordt de Repressieve Dienst
voorzien van actuele informatie, zoals bereikbaarheidskaarten.
BVM levert hiermee een actieve bijdrage aan de verbetering
van de fysieke veiligheid op Schiphol. De afdeling bestaat uit
in totaal tien medewerkers.
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Repressieve Dienst
De grootste afdeling is de Repressieve Dienst of RD, die 138
personen telt. De RD is verdeeld in drie secties met elk vier
ploegen. Elke ploeg bestaat uit een brandmeester, een
onderbrandmeester en acht of negen manschappen. Elke dag
zijn er vier ploegen paraat: twee op kazerne Sloten, één op
kazerne Rijk en één op kazerne Vijfhuizen. Elke locatie heeft
zijn eigen specialiteit als dagelijkse bezigheid.
	Kazerne Sloten, groep Gebouwenbrandbestrijding:
oriëntatie stations- en vrachtgebouwen en hotels;
	Kazerne Sloten, groep Vliegtuigbrandbestrijding:
praktijkoefeningen VBB en technische hulpverlening;
	Kazerne Rijk, groep Vliegtuigbrandbestrijding: oriëntatie
vliegterrein, Schiphol-Oost hangars, AFS en
industrieterreinen;
	Kazerne Vijfhuizen, groep Vliegtuigbrandbestrijding:
theorie vliegtuigbrandbestrijding, technische
hulpverlening, gebouwenbrandbestrijding.
Elke drie weken worden de diensten gerouleerd, zodat elke
ploeg in twaalf weken op alle posten/specialismen heeft
gedraaid en één oefencyclus heeft doorlopen.
Op kazerne Rijk zijn de ademluchtwerkplaats,
slangenwerkplaats en een vulstation voor bluspoeder en
koolzuur aanwezig. Op kazerne Vijfhuizen zijn de
radiowerkplaats, wasserij en een deel van de administratie
ondergebracht.
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De repressieve diensten beschikken over indrukwekkend materieel

Voor de vliegtuigbrandbestrijding zijn op alledrie de locaties
drie crashtrucks paraat. Op post Rijk staat bovendien een
tankautospuit, die bij brand op Schiphol-Oost, Schiphol-Rijk of
bij middelbrand (twee tankautospuiten) elders kan uitrukken.
Op dat moment is Rijk voor de vliegtuigbrandbestrijding niet
meer beschikbaar en stellen de groepen vliegtuigbrandbestrijd
ing Sloten en Vijfhuizen zich strategisch op op platforms die
middenin het landingsterrein liggen.
Behalve de groepen GBB en VBB is er op elke dienst altijd een
Airport Fire Officer (AFO) in dienst. Deze fungeert als Officier
van Dienst - Brandweer en is daarvoor ook gekwalificeerd. Bij
'burgerinzetten' zoals gebouwenbrand, spoorwegongeval,
verkeersongeval e.d., neemt de Officier van Dienst (OvD) van
de gemeente Haarlemmermeer in principe het bevel over van
de AFO, zodra de OvD ter plaatse is gekomen. Bij Vliegtuig
Ongeval Schiphol alarmeringen geldt dat de AFO het bevel
heeft totdat de Hoofd Officier van Dienst van de Brandweer
ter plaatse is gekomen.

Medische dienst
De spoedeisende medische taken op de luchthaven worden
uitgevoerd door Airport Medical Services. Net als de AFO, die
permanent paraat is, beschikt Schiphol over een constant
aanwezige OvD-G, die zich met een Mercedes-Benz Vito
verplaatst en permanent op de luchthaven beschikbaar is. Zijn
belangrijkste taak is vooral de eerste triage. Daarvoor gaat hij
in voorkomende gevallen mee naar binnen in een vliegtuig.
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Daarnaast is er nog een operationele en een reserveambulance. De operationele ambulance staat ook op post
Sloten en is 24 uur per dag bemenst.
Voor de hele grote inzetten heeft de Medische dienst de
beschikking over de Verzorging Gewonden (of VG) -trailer, een
reusachtige oplegger met allerhande materiaal om een
compleet noodhospitaal in te richten. Hoewel dit concept niet
meer helemaal past in het Nederlandse GHOR-bestel, wordt de
combinatie nog steeds up-to-date gehouden op basis van
internationale regelgeving.

Materieel: E-one
Het belangrijkste materieel van Brandweer Schiphol is de Eone crashtender. Er zijn in totaal negen E-One’s - aangeduid
als type Titan HPR-G/E – op de luchthaven aanwezig. Twee
ervan zijn uitgerust met een blusarm, ‘snozzle’, waarmee de
huid van een vliegtuig doorboord kan worden. Deze zijn op
kazerne Vijfhuizen en kazerne Rijk gestationeerd. In totaal
zijn er op alle drie de kazernes elk drie crashtenders
gehuisvest.
Deze voertuigen leveren op elk van de kazernes de wettelijk
verplichte hoeveelheid slagkracht in termen van hoeveelheid
water, schuimvormend middel, poeder en opbrengcapaciteit.
In de praktijk betekent dit dat ruimschoots kan worden
voldaan aan de eisen om bij een vliegtuigbrand binnen drie
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minuten een 90% knock-down (brand meester) situatie te
creëren, waardoor evacuatie van de inzittenden op gang
gebracht kan worden. Die drie minuten zijn wetenschappelijk
en proefondervindelijk vastgesteld als de tijd dat een
vliegtuigcrash overleefbaar kan zijn voor een aantal
inzittenden. Na deze reddingsfase spreekt men van de
bevrijdingsfase, waarbij het om een soort groot busongeval
gaat met diverse beknellingen. Daarvoor moet binnen een
kwartier een compleet brandweerpeloton inzetbaar zijn of, bij
een VOS 6 of VOS 7, een brandweercompagnie. Deze bijstand
is georganiseerd door middel van een interregionale
compagnie, afkomstig uit de Veiligheidsregio Kennemerland
en van Brandweer Amsterdam–Amstelland.

De imposante E-one
crashtenders moeten
zorgen voor een
overleefbare situatie

van propaan en butaan als brandstof, waardoor de
milieubelasting minimaal is. Het bluswater wordt opgevangen
en na filtering hergebruikt bij het vullen van de
brandweervoertuigen.
Op het oefenterrein staan diverse andere oefenobjecten.
Hiermee zijn allerlei soorten oefeningen mogelijk, zoals
bijvoorbeeld een tankautobrand, het bevrijden van beknelde
slachtoffers bij verkeersongevallen en het blussen van kleine
oppervlaktebranden. Door de onmiddellijke nabijheid van de
theorieruimten van het Veiligheids Training Centrum (VTC) zijn
er bovendien mogelijkheden voor opleidingen en instructies
aan in- en externen. Er worden bijvoorbeeld lessen gegeven in
de werking van het Calamiteitenplan, de terreinbekendheid,
EHBO, BHV en basiscursussen brandbestrijding.

Oefenplaats Firefly
Bij kazerne Sloten ligt de brandweeroefenplaats met het
oefenvliegtuig‘Firefly’. Deze wordt gedomineerd door een 51
meter lange mock-up met de romp van een Boeing 747, een
motor van een Boeing 767 en een staart met motor van een
MD-11. Het vliegtuig heeft drie dekken en er kunnen 11 typen
binnenbranden en 15 typen buitenbranden mee geoefend
worden. Ook een oppervlaktebrand van 860 vierkante meter
behoort tot de mogelijkheden. De vlammen kunnen tot tien
meter hoogte worden gebracht. De branden duren in principe
niet langer dan drie minuten; in de praktijk moeten ze dan
werkelijk uit zijn. Vanuit de controlekamer op het oefenterrein
wordt alles aangestuurd. De oefenplaats gebruikt een mengsel
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Toekomstige ontwikkelingen
Brandweer Schiphol is voortdurend op zoek naar wegen om
het brandweerwerk efficiënter, effectiever en vooral veiliger
te maken. Recente vernieuwingen zijn onder andere het al
eerder genoemde scenariodenken, dat in de repressieve
taakmatrix voor de Repressieve Dienst heeft geresulteerd.
Binnen Amsterdam Airport Schiphol wordt het concept van de
‘vlinderdas’ inmiddels bij het opzetten van diverse
veiligheidssystemen gebruikt, waarbij Brandweer Schiphol een
adviserende taak vervult. De ‘vlinderdas’ stelt een ongewenste
gebeurtenis centraal, waarbij maatregelen worden ontworpen
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die deze gebeurtenis kunnen voorkomen en die kunnen
helpen bij het beperken van de gevolgen.

De mock-up op ware
grootte, de Firefly,
domineert
de oefenplaats

Er wordt door Brandweer Schiphol voortdurend gezocht naar
mogelijkheden om de fysieke veiligheid te vergroten, of op
aanvaardbaar niveau te houden bij een toenemend aantal
passagiers en een toenemende verdichting van de functies op
de luchthaven. Er wordt verder gewerkt aan een integraal
veiligheidsconcept van Schiphol en haar nabije omgeving,
waarbij de publiek – private samenwerking die al is gestart
zich verder kan ontwikkelen. Zo wordt op dit moment al
samengewerkt met Aircraft Fuel Supply en opslagbedrijven
van fossiele brandstoffen in het Westelijk havengebied van
Amsterdam in het kader van grootschalige
tankbrandbestrijding.
Brandweer Schiphol, 60 jaar oud, wordt gekenmerkt door
een grote veelzijdigheid van haar taken en is nog niet
uitontwikkeld!
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veiligheidssystemen op Schiphol
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Vroeger en nu
Aan de ene kant denken we wel eens dat er eigenlijk niet
zoveel veranderd is. We proberen nog steeds zo snel mogelijk
zoveel mogelijk schuim zo ver mogelijk te krijgen en we
voorkomen liever brand dan dat we blussen.
Aan de andere kant, als je vergelijkingen maakt tussen hoe
het vroeger was en hoe het nu gaat, zie je pas goed hoe de
wereld, Schiphol en de brandweer zijn veranderd.
Daarom zullen we een aantal opvallende aspecten van de
brandweer op Schiphol bij de kop nemen en aan de hand van
foto’s laten zien hoe anders het allemaal is geworden.

De mensen
Mensenwerk; dat was het, dat is het en dat blijft het. Bij de
brandweer op Schiphol is in de loop van de jaren heel veel
mensenwerk vervangen door techniek, maar ook daaraan zijn
grenzen. En die mensen die het werk moeten doen, waarin in
fracties van seconden beslissingen genomen moeten worden,
die vérgaande gevolgen kunnen hebben, zijn zeer op elkaar
aangewezen. Een goede teamgeest is onontbeerlijk. Een
goede gezondheid ook en daarom is er altijd veel gesport.
Niet alleen in het dagelijkse programma, maar ook
daarbuiten.

Het volleybalt eam uit de jaren 80,

Nog steeds heeft men een sterk volleybal

dat hoge ogen gooide

team, dat in 2008 weer kampioen werd

Op open dagen
wordt aan de
familie en
vrienden
gedemonstreerd
wat men
allemaal kan

In 1976 won het voetbalelftal van de luchthavenbrandweer
het kampioenschap van de brandweer in Nederland en ook de
Parool-bal. Directeur Wegstapel kwam persoonlijk feliciteren.
Ook het volleybalteam van het korps gooide hoge ogen in de
jaren tachtig. Hans Vierveijzer, Cock van Os, Ben Laarhoven,
Hans Rebel, Bob Hahn en Gerard Admiraal werden kampioen.
De vlag wordt nog steeds hoog gehouden, want het huidige
team is ook net kampioen geworden.

Het kampioens
elftal poseert met
directeur Stapel,
commandant
Den Hartog en
coach Joop

Ook wordt de familie bij het werk betrokken en al sinds het
veertigjarig bestaan worden er bijna jaarlijks open dagen voor
de familie gehouden, waarbij we graag laten zien wat we
kunnen en waar we voor staan.

Stoffelen

Crashtruck anno
1949 en 2009
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Nevenwerkzaamheden

In de vijftiger jaren moest men regelmatig als cowboy optreden

Twin-agent eenheden met pre-mixed AFFF en

Een ander product van de werkplaats was de

poeder kwamen uit de werkplaatsen

surveillancewagen

Tot 1979 werden zelfs foutparkeerders weggesleept

Brandkraancontrole is van alle tijden

Het kan niet altijd branden en daarom dienen de ledige uren
nuttig gevuld te worden. Zo ging het altijd en zo gaat het nog
steeds. Naast opleiden en oefenen werden de
brandweermannen - zeker vroeger, met werkweken van 84
uur - bezig gehouden met ‘nevenwerkzaamheden’, allerlei
taken die niet direct met het brandweer- of politievak te
maken hadden. De brandweer werd ook ingezet om koeien
van de startbaan te jagen, voor sneeuw- en
gladheidsbestrijding, het nummeren van gasputjes, het
repareren van bagagekarretjes en er is zelfs ooit overwogen
om de mannen ME-helmen te laten maken in de werkplaatsen.
In die werkplaatsen werden trouwens wel fraaie staaltjes
techniek verzonnen. Zo werd een prototype geconstrueerd
van een twin-agentblusser, waarbij op één eenheid
voorgemengd schuim en bluspoeder werden meegevoerd, die
via één bluspistool verspoten konden worden. Het experiment
vond overal in de wereld navolging. Een andere eigen
constructie was de surveillancewagen. Een Volkswagen-Golf
met een BCF-blusinstallatie van 50 kilo, waarmee snel
ingegrepen kon worden.
Een relatief nieuwe activiteit is het maken van erebogen bij
speciale gelegenheden. Dat levert vaak prachtige plaatjes op.

kleine blusmiddelen of tot bedrijfshulpverlener. Daarnaast
springt de Brandweer Schiphol soms bij op andere luchthavens
en adviseert zelfs collega’s overal ter wereld. Zo waren Henk
van Rekum en Han van de Broek in 2008 nog in Aruba om
daar te helpen.

Sneeuw- en gladheidsbestrijding was ook een tijdje een neventaak
van de brandweer

Belangrijke vakgerelateerde bezigheden waren en zijn het
opleiden van collega’s van andere afdelingen en bedrijven met
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En uit verre streken komt men
ook naar Schiphol

Bedrijfshulpverleners worden sinds jaar en dag door de
brandweer opgeleid

Bijstand wordt zelfs verleend in Aruba

Op andere luchthavens, zoals
Lelystad, wordt regelmatig
bijgesprongen
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Persoonlijke uitrusting
De persoonlijke uitrusting en wapens van de brandweer
hebben veel ontwikkelingen meegemaakt. Voor
gebouwenbrandbestrijding werd oorspronkelijk een duffels
pak gebruikt, zoals bij de Amsterdamse brandweer. Dat heeft
tot ver in de jaren negentig dienst gedaan. Voor
politiediensten had men natuurlijk een ‘net’ uniform en voor
vliegtuigbrandbestrijding gebruikte men in eerste instantie
pakken met asbest, die zich met name in de oorlog hadden
bewezen als uitermate geschikt voor reddings- en blusacties
bij brandende kerosine.

De eerste pakken voor vliegtuig
brandbestrijding waren van asbest

biedt de beste
bescherming

In de adembeschermings
werkplaats op Post Rijk wordt
akelig nauwkeurig gewerkt

Vanaf het begin van de jaren vijftig werd in samenwerking
met de Koninklijke Luchtmacht een wollen pak ontwikkeld,
dat veel lichter en soepeler was en - naar pas later bleek beter voor de gezondheid. Tegenwoordig heeft men het
moderne uitrukpak met ademhelm dat ook bij andere
brandweerkorpsen gebruikt wordt. Het blijkt uitstekende
bescherming te bieden voor het werk bij de brandweer.

Een geavanceerd wapen voor de
brandweer werd het twinagent pistool

Een eigen vinding van Schiphol was het persluchtapparaat op
het dijbeen. Het uitgangspunt voor deze vinding was dat er
door kleine ruimten gekropen moest worden en dat een inzet
bij een vliegtuigbrand relatief kort zou duren. Dit resulteerde
in de keuze voor een kleiner apparaat op een handiger plaats.
Later werd toch weer overgeschakeld op de ademlucht
apparatuur die ook elders werd gebruikt.

Later kwamen wollen
pakken in gebruik
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De E-one crashtrucks hebben een
fenomenale kracht en volume

De Amerikaanse Kenworthcrashtruck, de Bul

Materieel vliegtuigbrandbestrijding
De grote vooruitgang in de techniek is nergens zo goed te
zien als bij de ontwikkeling van het materieel voor de vliegtui
gbrandbestrijding. De eerste crashtender was van Engelse
makelij, geërfd van de RAF. Deze Fordson, had een tankinhoud
van 2500 liter. De Amerikaanse uitvoering, de Kenworth met
de koosnaam ‘Bul’, had al twee motoren en een watertank
van 4500 liter. De Latil-schuimblus en waterwagens die vanaf
1955 rondreden, namen respectievelijk 3300 en 4000 liter mee.
Van hetzelfde merk werden er twee poederbluswagens met
ketels van 750 kilo aangeschaft, die later vervangen werden
door Unimogs.

De eerste generatie poederbluswagens was op kleine
latil-chassis gebouwd

De crashtenders uit het Jumbo-tijdperk (1971), vijf grote
Perlini’s met Kronenburg-opbouw, hadden al tanks van 9000
liter. De opvolgers daarvan, de zeven Chubb-Patrollers, die in
1979 kwamen, voerden 6800 liter mee en wogen al bijna 24
ton. De vier machtige opvolgers uit 1990 zijn MAC’s van
Kronenburg, die elk al 33 ton wegen en 12000 liter water
meevoeren, aangevuld met een reserve-exemplaar uit 1987,
dat 10000 liter meeneemt.

Twee E-ones hebben een snoozle, een blusarm

Eén van de twee Latil-schuimbluswagens

Van de Jumbo's, gebouwd op Perlini-chassis waren er vijf

met snelboor
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Na de Latils kwamen er een aantal
Unimog-poederbluswagens

De grote Chubb-Patrollers

De rapid intervention vehicle RIV op snel

Van de imposante MAC-crashtrucks werden

kwamen met zeven tegelijk

Dodge-chassis kwam in drievoud

er uiteindelijk zes aangeschaft

De poederbluswagens waren in 1979 al vervangen door vier
Rapid Intervention Vehicles op Dodge Powerwagon-chassis,
die voorgemengd schuim, bluspoeder en halon bij zich
hadden. Daarvoor in de plaats kwamen in 1986 drie SAV’s,
snelle-aanvalsvoertuigen. Dat waren eigenlijk kleine
crashtenders, want die hadden ook al 4000 liter water bij zich,
naast andere blusmiddelen, en wogen al 20 ton.

Toppunt van de techniek is toch echter de huidige generatie
crashtrucks, die in 2003 in dienst is gekomen. Daarvan zijn er
zeven, die 12500 liter water meevoeren en 45 ton wegen en
twee die bovendien zijn uitgerust met een blus/snijarm,
evengoed nog 9000 liter water meenemen en zonder haperen
125 kilometer per uur kunnen rijden.

De snelle-aanvalsvoertuigen
van Kronenburg uit 1986
waren net zo snel
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Aanvullend materieel

Eén van de drie snelle rupsvoertuigen,
de Hhigh-speeds

De crashtrucks en snelle aanvalsvoertuigen zijn de primaire
middelen bij vliegtuigbranden, maar voor reddings- en
bergingswerk en langduriger brandbestrijding is altijd
aanvulling nodig met mensen en materiaal. Vanaf 1959 had
Brandweer Schiphol een speciale materiaalwagen in de vorm
van een omgebouwde Willy’s Jeep. Later kwamen er complete
rijdende ‘gereedschapswinkels’ op DAF-chassis en tenslotte
multifunctionele voertuigen, al dan niet in de vorm van
wissellaadbakken. Spectaculair waren de High-Speeds,
oorspronkelijk artillerietrekkers. Daarvan waren er drie; één
werd ingezet voor zwaar bergingswerk en twee werden
voorzien van pompen, motoren, kanonnen en bumperblussers,
waarachter een water/schuimaanhanger, zodat ze snel als

De eerste materiaalwagen, een
omgebouwde Willy's Jeep

Een Landrover was de eerste echte

De tweede generatie materiaalwagen had ook

Ook Schiphol kocht een haakarmvoertuig voor

commandowagen

een voorbouwpomp

tweedelijns-materiaal

extra crashtender dienst konden doen. De sterke
rupsvoertuigen konden bovendien nog eens twee gigantische
tankaanhangers van elk 19.000 liter extra aankoppelen en
daarmee in één keer een complete schuimbaan leggen. Later
bleek het hebben van een rupsvoertuig in een relatief drassig
terrein als dat op Schiphol geen overbodige luxe. Vandaag de
dag staat er nog steeds één paraat, waarvan de functie
bepaald kan worden op het moment dat het nodig is.
Verder waren en zijn er commandovoertuigen; de eerste was
een uiterst oncomfortabele maar betrouwbare Landrover.
Tegenwoordig hoeft betrouwbaarheid en terreinvaardigheid
niet meer ten koste van het comfort te gaan.

Mede door losse containers kon van
de 18 een multifunctioneel voertuig
worden gemaakt
De commandowagens van nu lijken
in niets meer op de oude

Het Hagglund bewijst nog
grote diensten in het uitgebreide
Schipholterrein
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Ambulances

De twee eerste ambulances waren oude Engelse Austins uit de 2e Wereldoorlog

Na de Volkswagenbusjes kwamen er in 1971 twee comfortabele peugeots

Voor de grote calamiteiten had men zelf een

Vanaf 1978 werden steeds Amerikaanse

De auto van de Medic en de eerstelijns

stadsbus omgebouwd tot ambulancebus

ambulances aangeschaft

ambulance van nu
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Ambulances

Vanaf kort na de tweede wereldoorlog werden de
verpleegkundigen op de luchthaven gedetacheerd vanuit de
ambulancedienst van de GG & GD Amsterdam. In die tijd
bestond hun taak uit het bieden van eerste hulp,
aanstellingskeuringen en het uitvoeren van quarantainetaken.
Aankomende passagiers met een mogelijk besmettelijke ziekte
werden aan boord van het vliegtuig onderzocht en zonodig
bleef het toestel gesloten aan de grond staan totdat bekend
was om welke ziekte het ging. Ook waren er taken bij de
opvang van adoptiekinderen op de luchthaven. Er werd toen
ook al geoefend in de calamiteiten die zich voor zouden
kunnen doen. De toenmalige sporthal werd zonodig een
opvangplaats voor gewonden. Het Medisch Opvangcentrum
(MOC).
Een ambulance was natuurlijk altijd nodig op het toen al grote
luchthaventerrein. Naast de verpleegkundige werd de auto
bestuurd door een brandweerman of politieagent van het
Korps Orde & Veiligheid. Deze situatie bleef bestaan tot rond
1989. In dat jaar kreeg Schiphol behoefte aan een eigen
medische dienst met als kerntaken het verzorgen van acuut
gewonde en zieke passagiers en medewerkers, het verrichten
van medische keuringen, reizigersvaccinatie en de opvang van
psychiatrische patiënten. De ambulance werd bestuurd door
een vaste ploeg brandweermannen, die werden opgeleid
volgens de landelijke richtlijnen voor ambulancehulpverlening.

Brandweer Schiphol 60 jaar net even anders

Voor grote ongevallen is er nog steeds de kolossale trailer met een
bijna compleet noodhospitaal

Naast de medische dienst van Schiphol was er ook een
medische dienst van de KLM. Deze zijn later samengevoegd
tot één medische dienst. Het huidige Airport Medical Services
(AMS) werd in 2003 opgericht en onderverdeeld in een aantal
bedrijfseenheden zoals Eerste hulp, Travel Clinic en
Ambulancedienst. Binnen die ambulancedienst werken tien a
mbulanceverpleegkundigen en vijf ambulancechauffeurs
ondersteund door een eigen teammanager en secretariaat. Op
jaarbasis worden ongeveer 2100 ritten gedaan.
Er wordt gewerkt in een 24-uurs dienst .Tijdens een dienst is er
één parate ambulance aanwezig. Daarnaast is er een
ambulanceverpleegkundige in de functie van ‘Medic’. Deze is
ook 24 uur aanwezig en heeft een eigen voertuig met alle
ambulancemateriaal maar zonder brancard. Het is dus niet
mogelijk patiënten te vervoeren. De Medic wordt ingezet als
de parate ambulance bezig is en er een tweede melding komt,
ter assistentie van de parate ambulance bij reanimaties en
grotere ongevallen en voor de coördinerende taak binnen de
alarmregeling van de luchthaven. In de daguren werkt de
Medic ondersteunend mee op de eerste hulp van AMS.
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De W1 moest het water aanvoeren en was in feite een grote tankautospuit

De eerste autospuit op Schiphol was een Willy’s legerjeep, die
voorzien werd van een voorbouwpomp en een kastenopbouw.
In 1956 werd een Latil-waterwagen gekocht, die als aanvulling
op de schuimbluswagens van hetzelfde merk kon dienen,
maar uiteraard ook als tankautospuit kon fungeren.
Met de expansie van Schiphol op Centrum bleken op de
gebouwenbrandbestrijding toegesneden voertuigen
onontbeerlijk en werd een standaard-autospuit aangeschaft.

Deze wagen werd in die jaren nog uitgevoerd met een los
afneembare slanghaspel. Dat afnemen diende altijd met twee
man te gebeuren, en het oefenen daarvan heeft vele
geklemde vingers veroorzaakt. Het overige materieel bestond
uit een grote gereedschapswagen uitgerust met een
voorbouwpomp en de ladderwagen. In de jaren tachtig
werden moderne versies van deze voertuigen in gebruik
genomen, ook weer op DAF-chassis.

De eerste na-oorlogse aanschaf was een Willy-autospuit

De hele generatie
gebouwenbrandbestrijding uit
de jaren 70

Ook de volgende generatie gebouwenbrandbestrijding reed op DAF

De eerste DAF-autospuit
had een vervaarlijke
slanghaspel
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Sinds enkele jaren zijn er drie tankautospuiten van het
landelijk overeengekomen model, waarvan één in reserve.
Tussen 1998 en 2006 werd een tankautospuit gezamenlijk
bemand met de brandweer van de gemeente
Haarlemmermeer. Tegenwoordig rukt Schiphol zelf uit
met de tankautospuit en komt er standaard versterking
van de Haarlemmermeer in de vorm van een klein
hulpverleningsvoertuig en de hoogwerker.

Voor de gebouwenbrand

Ook de hoogwerker van

De tankautospuiten hebben

bestrijding staan nu steeds

de uitgebreide standaard-

Haarlemmermeer is een

twee tankautospuiten

inventaris uit Nederlandse

terugkerende gast op Schiphol

paraat

richtlijnen

Het hulpverleningsvoertuig van
Haarlemmermeer rukt standaard mee uit

Met de twee tankautospuiten

op gebouwenbrandmeldingen

van Schiphol kan men een
middelbrand zelf aan
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Werken op hoogte
Tijdens de brand in Hangar 10 op Schiphol-Oost in 1968 bleek
bij branden in zulke hoge gebouwen een autoladder
onmisbaar. Deze wagen moest nu uit Amstelveen of
Amsterdam komen. Al snel werd het materieel van Schiphol
daarom uitgebreid met een autoladder van Scandinavische
makelij en met een lengte van 30 meter. Na tien jaar trouwe
dienst werd het voertuig vervangen door een hoogwerker van
geheel Nederlands fabrikaat. Deze was niet alleen voor
gebouwenbranden bedoeld, maar kon ook bij brandende
vliegtuigmotoren worden ingezet. Voor dat doel was een
BCF-blusinstallatie aanwezig. Bij de moderne vliegtuigen van
toen zaten de motoren soms wel twintig meter boven de

De eerste autoladder van

De hoogwerker had een glijgoot,

De indrukwekkende

Schiphol wordt getest door

waarmee van 23 meter kon worden

hedendaagse

Luuk van Velse

afgedaald

hoogwerker

De hoogwerker was zowel voor
gebouwen- als voor vliegtuigbranden
inzetbaar
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grond. Daarnaast werd er geëxperimenteerd met een glijgoot,
waarmee mensen van grotere hoogte gered konden worden.
Gelukkig is deze nooit gebruikt.
De tegenwoordige hoogwerker is een bijzonder voertuig.
De telescopische arm kan worden uitgeschoven terwijl het
voertuig nog rijdt en niet afgestempeld is. Aan de korf zit niet
alleen een bluskanon maar ook een boor, waarmee een gat in
een romp geboord kan worden, zodat daardoor geblust kan
worden, zoals bij de twee E-One crashtrucks met ‘boom’.
De auto is bijzonder zwaar, maar door de krachtige motor
toch snel en dat is bij vliegtuigbranden belangrijk.

De 30 meter lange arm
kan grotendeels rijdend
uitgeschoven worden
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Portofoon betekende in de jaren 60 dat het op de fiets paste

De eerste alarmcentrale op Schiphol-Centrum

Verbindingen
Toen het Korps Orde & Veiligheid begon, waren de
verbindingen erg duur en dus beperkt. Voor het luchtverkeer
werden mobiele zend/ontvangers gebruikt, waarop de
brandweer kon meeluisteren. Ging er iets mis, dan schakelde
de verkeerstoren de sirene in en kon de brandweer meteen
meeluisteren waar ze naar toe moest. Al snel werd voor het
korps zelf op portofoons en mobilofoons overgeschakeld. Het
korps construeerde zelf een portofoon op een patrouillefiets,
zodat er meer ogen en oren op het terrein waren.

Het regiecentrum is in de loop der jaren flink gemoderniseerd
maar de rode en gele telefoons zijn gebleven.
In de brandweerwagens is het er niet eenvoudiger op
geworden. Er zijn twee mobilofoons, één voor het contact met
het regiecentrum/de alarmcentrale en één voor het contact
met de verkeerstoren. De twee portofoons onderhouden het
contact met de brandweeralarmcentrale en de eigen bezetting
van het voertuig. Tot slot heeft men op de tankautospuiten nu
ook een hypermoderne boordcomputer voor de navigatie en
objectgegevens.

De vele

Met het betrekken van de nieuwe kazerne op SchipholCentrum ontstond de gelegenheid om een geheel nieuwe
alarmcentrale voor de brandweer in te richten. Dat was nodig
omdat in het nieuwe stationscomplex veel brandmeld
installaties en -punten waren. Bovendien waren er meer
voertuigen en het onderhouden van contact werd zo
langzamerhand een vak.
Later werd de apparatuur kleiner en werd de alarmcentrale bij
een volgende moderniseringsslag kleiner en overzichtelijker. In
de jaren negentig ontstond de behoefte om al het complexe
data- en spraakverkeer op Schiphol vanuit één centraal punt
te regisseren. Dit leidde tot de instelling van een regiecentrum
voor de hele luchthaven, dat ook voor de brandweer werkte.
Vernieuwde alarmcentrale
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Het eerste regiecentrum op Schiphol

verbindingsmiddelen in de
crashtruckks

Nieuwste
naviigatie in
de autospuit

Het huidige regiecentrum

verbindingen
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De nieuwe
hoofdwacht in de
Brandmeesterstraat

De hoofdwacht en Post Sloten
Toen het korps in februari 1949 begon, was het gehuisvest in
gebouw 105A, onder de markante verkeerstoren. Met de groei
van het korps deed de beperking in de ruimte zich steeds meer
voelen. Enige lucht kwam er met de opening van post Rijk in
1960. Met de ingebruikneming van Schiphol-Centrum
verhuisde ook het Korps O&V naar een nieuwe hoofdwacht
aan de Brandmeesterstraat. Ook die was al snel te klein en het
complex moest tweeëneenhalf keer zo groot worden. In 1972
werd de nieuwe hoofdwacht geopend. Er was er een
metaalwerkplaats, spuitcabine, timmerwerkplaats
slangenwerkplaats en ademluchtwerkplaats. Verder had de
kazerne een ruime kantine waar het biljart niet in ontbrak en
het tikken van de biljartballen nog net niet boven het geluid
van de televisie uitkwam. Op de eerste verdieping waren de
slaapkamers en de leslokalen en de staf bureaus te vinden.

De eerste
hoofdwacht
op Schiphol

Post Sloten
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De mensen en wagens van de vliegveldbrandb estrijding

De hoofdwacht en Post Sloten

Op 3 februari 1981 werd Post Sloten in gebruik genomen.
Deze luxe post bestond uit een woonkamer, luxe keuken,
kleine geïntegreerde sporthal en een kleine
onderhoudswerkplaats en spuiterij. Achter de drie grote
roldeuren stonden twee crashtrucks en een snel
aanvalsvoertuig opgesteld. De Post bood ruimte aan zeven
brandwachten en een bevelvoerder, die ook zijn eigen
onderkomen had waar hij zich avonds na een zware werkdag
in terug kon trekken. De andere brandwachten sliepen met

Brandweer Schiphol 60 jaar net even anders

drie personen op een kamer. Zo werden de snurkers in één
kamer gestopt. Maar ook de dikke stenen muren konden het
geluid niet dempen en zo lag iedereen mee te genieten van
het brommende geluid.
In 1994 moest de hoofdwacht plaats maken voor het nieuwe
Schipholgebouw en er werd haastig gezocht naar een nieuwe
locatie. Uiteindelijk werd de beslissing genomen om de
nieuwe kazerne op de locatie van Post Sloten te bouwen. De
oude post Sloten werd gesloopt en na de overwintering werd
in 1995 het nieuwe onderkomen geopend. In het hart van de
kazerne is evenals in de oude Post Sloten een sporthal en
fitnessruimte opgenomen waar veelvuldig gebruik van wordt
gemaakt. Een brandweerman of -vrouw dient een goed fysiek
gestel te hebben en daar wordt dan ook elke dag hard aan
gewerkt. Verder biedt de hoofdwacht onderdak voor de
futuristische, snelle voertuigen van de vliegtuigbrandbestrijdin
g en de gebouwenbrandweer. Voor het kantoorgedeelte is
een apart gebouwtje verrezen en het Veiligheids Training
Center heeft een nu afgescheiden eigen instructielokaal.

Gebouwenbrandbestrijding
op Sloten
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Post Rijk

De eerste post Rijk

Mensen en materieel op Rijk

Post Rijk heeft een rijke historie. Met de verlenging van de
startbanen eind jaren vijftig was ook een nevenpost ‘in het
veld’ nodig, waartoe in 1960 Post Rijk werd geopend. Daar
werden één van de toen twee schuimbluswagens en één
poederbluswagen geplaatst, terwijl de manschappen in het
hokje naast de remise zich rond de kachel warm konden
houden. Later werd het verblijf op Rijk wat comfortabeler.
Achter het gebouwtje kwam de eerste echte oefenplaats.
Toen in 1967 de hoofdwacht verplaatst werd naar SchipholCentrum en midden in het nieuwe banenstelsel kwam te
liggen en bovendien de nieuwe, snelle Perlini-crashtrucks in
gebruik werden genomen, kon Post Rijk in 1971 worden
gesloten, tot veler verdriet en opluchting.
Eind jaren zeventig werden de eisen weer opgevoerd en
kwamen er meer en snellere crashtrucks, die door de nieuwe
ICAO-eisen daadwerkelijk binnen drie minuten overal op het
banenstelsel ter plaatse moesten kunnen zijn. Binnen het
vierbanenstelsel van Schiphol moesten op de kruisingen van
twee banen dan ook nieuwe brandweerposten geprojecteerd
worden. Op vrijwel dezelfde plek verscheen eind 1980 weer
een Post Rijk. Deze keer een stuk comfortabeler en groter. Een
paar maanden later werd Post Sloten geopend, die met
dezelfde bouwtekeningen op de andere banenkruising was
neergezet.

De tweede post Rijk

Na achttien jaar werd het gebouwtje niet meer van die tijd
geacht en in 1998 werd Post Rijk vervangen door een fraai,
futuristisch ogend pand, waar ook de extra tankautospuit en
hulpverleningswagen gestald konden worden. In Post Rijk zijn
ook de nodige werkplaatsen, een sportzaal en een
fitnessruimte te vinden.
Het loodsje dat vroeger als voertuighal van de eerste Post Rijk
diende, staat er overigens nog steeds en is alleen herkenbaar
voor de ervaren doorgewinterde brandweermensen.

Post Rijk in het veld
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Post Vijfhuizen
Met de komst van de Polderbaan bleek de drie-minutengrens
voor die baan niet haalbaar, zodat besloten moest worden tot
de bouw van een extra brandweerpost. Aanvankelijk was het
idee om deze alleen te bezetten als de baan in gebruik was,
maar al snel bleek dat de baan vrijwel permanent nodig was,
zodat ook een kazerne nodig was. Toen de baan in 2003 in
gebruik kon worden genomen, werd ook de nieuwe
brandweerpost bezet en die kon meteen gevuld worden met
de toen nieuwe E-one crashtrucks.
De architect van de post heeft zich bij de contouren van het
gebouw laten inspireren door een brandweerhelm, waardoor
het een opvallende verschijning in het veld is geworden. Post
Vijfhuizen, zoals de post is gaan heten, biedt onderdak aan
zeven personen: een bevelvoerder en zes brandwachten. Zij
bezetten de drie crashtrucks, waarvan één is uitgerust met een
blusarm, waaraan ook een snelboor bevestigd is. Een
opvallende verschijning in de remise is de vliegtuigtrap. Niet
dat deze zozeer een functie heeft als redgereedschap. Mocht
echter een vliegtuig om wat voor reden dan ook stranden op
de Polderbaan, is een niet spoedeisende ontruiming van het
toestel mogelijk, zonder dat gewacht moet worden op een
vliegtuigtrap. Deze zou vanaf het normale platform namelijk
minstens een half uur onderweg zijn.

Post Vijfhuizen, een architectonisch plaatje

De Polderbaan, aanleiding tot
de bouw van Vijfhuizen

In de post worden allerlei werkzaamheden verricht. Er zijn een
verbindingswerkplaats, een wasserij en een kleine onderhouds
werkplaats. Ook komen de brandweermensen op deze post
niets te kort als het gaat om de fysieke vaardigheid. Zo zijn
er in het midden van de post een sporthal en een fitnessruimte
aanwezig.

Mensen en materieel van Post Vijfhuizen

De vliegtuigtrap die
op Vijfhuizen staat
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De eerste oefenplaats
met The Shadow

Oefenplaats

The Shadow zorgde
voor flinke rook

Na enkele jaren van gerommel aan de rand van het vliegveld,
kon Brandweer Schiphol in februari 1961 achter Post Rijk een
heuse oefenplaats in gebruik nemen. Het was in feite een
grote oliebak in de vorm van een vliegtuigje. De bijnaam
‘shadow’ was dan ook al snel geboren. Gaandeweg werd het
terreintje uitgebreid met allerlei attributen, totdat in 1978 een
hele nieuwe oefenplaats in gebruik kon worden genomen
naast de Aalsmeerbaan (01R-19L). Tijdens de indrukwekkende
oefeningen verlieten grote hoeveelheden zwarte rook de
oefenplaats. Uiteindelijk moest ook het oefenvliegtuig, de
Caravelle met de registratie PH-BAS, dat zich midden op de
oefenplaats bevond, eraan geloven. Het oefenterrein zelf was
155 bij 155 meter groot en bestond uit een grote betonnen
stookplaat, die was verdeeld in 32 vakken. Een blusvijver
zorgde er voor dat de betonnen plaat onder water gezet kon
worden. Later is in diezelfde blusvijver nog eens een
rupsvoertuig (Haglunds) kopje onder gegaan.

De nieuwe oefenplaats
werd geopend door
In de loop der jaren werden de oefenplaatsen

Met de Firefly heeft Schiphol

Prof. Mr. Pieter van

steeds professioneler

een unicum

Vollenhoven
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oefenplaats

De milieu- en opleidingseisen werden steeds verder
aangescherpt. De brandweer van Schiphol sloeg twee vliegen
in één klap. Ter hoogte van Post Sloten werd in 2003 een
nieuwe oefenplaats gebouwd met een vliegtuig mock-up, de
Firefly. De oefenplaats wordt in zijn geheel aangestuurd door
computers en is gasgestookt. De Firefly zelf bestaat uit een
romp en een aantal motoren en landingsgestellen van

Brandweer Schiphol 60 jaar net even anders

De Firefly is
een machtige
oefenmachine

verschillende vliegtuigtypen. Ook andere oefeningen dan
vliegtuigbrandbestrijding zijn mogelijk. Inmiddels is naast
de oefenplaats een opleidingscentrum van Brandweer
Amsterdam-Amstelland verrezen, gespecialiseerd in
gebouwenbrandbestrijding en hulpverlening.
Het unieke
is ook de
mogelijkheden
om binnen te
oefenen
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De andere korpsen
Kort na de oprichting van het Korps Orde & Veiligheid werd
ook de KLM-bedrijfsbrandweer nieuw leven ingeblazen. Dat
korps nam een aantal jaren deel aan activiteiten in het
landingsterrein, maar was vooral toegelegd op brand
bestrijding op Schiphol-Oost. Daar stonden ook vliegtuigen,
zoals de brand in Hangar 10 in 1968 bewees. Het korps
bemande ook een eigen ambulance. Op 1 november 1991
werd het door de KLM opgeheven en werd de brandweertaak
overgeheveld naar de Luchthavenbrandweer.

Ook Fokker had een eigen bedrijfsbrandweer op zijn steeds
groeiende fabrieksterrein. Vanaf 1969 was ook dat korps
voorzien van mobiele bluseenheden. Toen in 1979 begonnen
werd met de assemblage van de F-16 straaljager kreeg de
Fokker-brandweer zelfs een speciale crash/reddingseenheid
met het oog op de bijzondere brandstof Hydrazine die in deze
toestellen werd meegevoerd. De Fokker-brandweermensen
waren op hun eigen terrein specialisten op het gebied van de
machines en stoffen die in de fabrieken gebruikt werden en

De Fokker-brandweer in 1983,
ooit het oudste korps
De net heropgerichte KLM-brandweer

De formatie van een interregionale

voor Hangar 9

brandweercompagnie
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de geweldige blusinstallaties in de hallen. Toen het concern in
1997 tot veler verbazing failliet ging, viel ook het doek voor
het eigen brandweerkorps, dat bijna tot het einde van de
ontmanteling van de fabriek paraat bleef staan.

Inmiddels zijn de verhoudingen duidelijk en is er een
interregionale brandweercompagnie, waarin de Brandweer
Schiphol gebroederlijk samen opereert met gemeentelijke
korpsen uit twee aangrenzende brandweerregio’s.

Jarenlang werd er met de gemeente Haarlemmermeer
gediscussieerd over de verantwoordelijkheid voor de
brandbestrijding op Schiphol. Vanaf de jaren vijftig werd veel
geïnvesteerd in de professionalisering van de gemeente
brandweer, mede met het oog op de aanwezigheid van de
luchthaven. Er werd ook veel geleerd van elkaar. Toen
Haarlemmermeer op zoek was naar een manier om snel hulp
te verlenen op de snelwegen, werd gekozen voor een soort
rapid intervention vehicle met redgereedschap en een
poederblusinstallatie op een zwaar Amerikaans chassis.

Het korps van Brandweer Schiphol is inmiddels ook
bedrijfsbrandweer voor Aircraft Fuel Supply (AFS), een bedrijf
dat de vliegtuigbrandstof op Schiphol beheert. Daar is een
bedrijfsbrandweer wettelijk verplicht en die rol wordt door
ons korps vervuld. Het gigantische materieel dat voor de
blussing van tankbranden nodig is, werd in 2008 uitgebreid
getest en overgedragen.

De monitoren zijn al
net zo gigantisch
De brandweer Haarlemmermeer kocht in 1986 een

De gigantische

poederblus-hulpverleningscombinatie

pompmachine van

Maar het resultaat
mag er zijn

de AFS

Het systeem vergt
grote slangen
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Schiphol ontsnapte op 25 mei
1953 aan een ramp na de crash
van de Paulus Potter

Vliegtuigbranden konden ook
door kapers worden
aangestoken, zoals in 1974

Uitrukken naar vliegtuigen
De primaire taak van de luchthavenbrandweer, het bestrijden
van vliegtuigbranden, wordt (gelukkig) steeds zeldzamer.
Natuurlijk blijft Brandweer Schiphol oefenen en voorbereiden
om in die cruciale eerste minuten de juiste acties te kunnen
ondernemen, maar het daadwerkelijk optreden komt bijna
niet meer voor. Het vliegverkeer is in de loop der jaren zó
veilig geworden, dat ernstige ongelukken steeds minder voor
lijken te komen.
In de jaren veertig en vijftig was dat wel anders. Vliegen was
veel avontuurlijker en de vliegtuigindustrie en
luchtvaartmaatschappijen moesten nog veel leren. Een paar
keer per jaar kwam er wel een vliegtuig op een verkeerde plek
of op een verkeerde manier terecht. Echt rampzalige
ongelukken hebben op de luchthaven gelukkig niet
plaatsgevonden. Halverwege de jaren zeventig werd Schiphol
wel geconfronteerd met vliegtuigkapingen. Bij één daarvan
staken de kapers het toestel in brand, maar echt
onvoorspelbare vliegtuigongelukken kwamen steeds minder
vaak voor. In dat opzicht was de crash van het Saab-340
passagiersvliegtuig in 1994, waarbij drie doden en negen
gewonden vielen, een laatste dieptepunt.

Een prototype van de Fokker-100 zakte in

Op 4 april 1994 crashte een City-Hopper in het

Regelmatig wordt uitgerukt naar meldingen

1987 door het landingsgestel.psd

bietenveld bij Schiphol

van problemen met vliegtuigen
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Gelukkig loopt
het meestal
met een
sisser af

Tegenwoordig is het door de procedures, de veiligere
vliegtuigen én de snelheid van de brandweer steeds een
relatief klein incident als er dan ook werkelijk een keer wat
mis gaat. Bij kleinere vliegtuigen is de verstoring vaak snel
verholpen, bij de wat grotere toestellen komt er veel meer bij
kijken en worden uitgebreidere voorzorgsmaatregelen
genomen bij mogelijke problemen. Nogmaals, het zijn en
blijven gelukkig zeldzaamheden, maar een korps als dat op
Schiphol moet altijd voorbereid zijn en blijven op het ergste.

Bij kleinere
toestellen
wordt het
alarm VOS1
gegeven
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Uitrukken naar gebouwen

De ravage in Hangar 10
was groot, maar het
gebouw stond nog

De vliegtuigbrandbestrijding mag misschien het meest
opvallend zijn, maar de ‘normale’ brandweerklussen op
Schiphol doen niet onder voor elke grote stad.
Memorabele branden waren die op 29 juni 1968 in Hangar 10
op Schiphol-Oost, op 2 maart 1977 in het Hilton Hotel, toen
250 gasten moesten worden geëvacueerd en op 19 december
1978 in het Ibis Hotel, waar 200 mensen een goed heenkomen
moesten zoeken. Op 9 oktober 1969 werd geholpen bij de
kettingbotsing op rijksweg 4, waarbij zes doden vielen. Een
vrijwel onblusbare brand op hoogte woedde er op 22 mei
1989 in de nieuwe verkeerstoren in aanbouw en in de terminal
zag men op 18 januari en 8 april 2001 grote rookwolken en
mensenmassa’s door Plaza gaan bij relatief kleine brandjes.
Klein, maar met grote gevolgen, was het brandje in de
spoortunnel op 11 juli 2001 en ronduit spectaculair was de
brand in de parkeergarage van Hertz op 13 oktober 2002,
waarbij 50 auto’s verbrandden en 50 beschadigd werden.

Nog vers in het geheugen ligt de brand

Het cellencomplex op Schiphol-Oost was meerdere malen het
toneel van brand. Die op 30 november 2002 verwoestte 25
cellen, maar het complex was toen nog niet in gebruik. Een
jaar later, op 12 december 2003, brandde er één cel uit. Op 26
oktober 2005 raakte echter een hele vleugel betrokken bij een
felle brand. Ondanks alle red- en bluspogingen bleken er
uiteindelijk elf bewoners te zijn omgekomen.

Bij zware storm zijn zelfs crashtrucks geschikt om borden op
hun plaats te houden, zoals hier het najaar van 2008

De geteisterde vleugel van het cellencomplex op Ten Pol

in het cellencomplex

De brand in de verkeerstoren in
aanbouw zat frustrerend hoog
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Uitrukken voor het milieu
en gevaarlijke
stoffen
Voor de bestrijding van verontreinigingen

Ook incidenten met radioactieve

Lekkage van brandstof is een van de

is speciale apparatuur aangeschaft

stoffen kunnen voorkomen

oudste calamiteiten op Schiphol

Nog ver voordat het woord ‘milieu’ in het dagelijkse spraakgebruik was doorgedrongen, deed het Korps Orde & Veiligheid
daar al aan. Zodra er kerosine gelekt was, kwam de brandweer er aan te pas om de boel op een veilige manier op te
ruimen. Dat gebeurde in het begin misschien niet zo milieuvriendelijk, maar gaandeweg de decennia kwamen er steeds
meer mogelijkheden om adequaat op te treden.

Incident met gevaarlijke stoffen bij het vrachtgebouw

Op een verkeersknooppunt als Schiphol gebeuren talloze
ongelukjes, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. Deze
worden door de brandweer in ieder geval onschadelijk
gemaakt, binnen de perken gehouden of zo mogelijk
verwijderd. Als mens en milieu niet direct bedreigd worden,
laat de brandweer het werkelijke opruimwerk normaal
gesproken over aan gespecialiseerde bedrijven. Zo kan men de
brandweermensen over de grond zien kruipen om
rioolstoppers te plaatsen, in afwachting van een gespecialiseerde pomp.
Er zijn ook wel bijzondere inzetten geweest als het optreden
bij een verkeersongeval, waarbij een bestelwagen met radio-

In de negentiger jaren had men zelfs

Milieubewustzijn begint bij jezelf

Bij ernstige
verontreinigingen worden
zelfs rioolstoppers
geplaatst

actieve bestanddelen in de lading betrokken was, maar ook
allerlei lekkende vaten, waarvan niet meteen vaststaat om wat
voor stof het gaat. Vooral in de vrachtgebouwen komen dat
soort incidenten regelmatig voor.
Voor een eerste optreden bij incidenten met gevaarlijke
stoffen is de brandweer op Schiphol prima toegerust en
opgeleid. Bij meer specialistisch detectiewerk kan altijd een
beroep gedaan worden op de adviseurs gevaarlijke stoffen
van de brandweerregio’s, met wie regelmatig geoefend wordt
en die bij incidenten te hulp schieten.

Overal waar de
weg besmeurd
is verschijnt de
brandweer

een speciaal milieuvoertuig
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Op het rampterrein in de Bijlmermeer
waren ook de wagens van Schiphol

Uitrukken naar branden buiten Schiphol
In de loop der tijden heeft de brandweer van Schiphol zich
regelmatig buiten het vliegveld verdienstelijk gemaakt bij de
blussing van spraakmakende branden. En dan bedoelen we
niet in de directe omgeving van Schiphol, maar soms tientallen
kilometers verder. Zowel binnen de regio’s, waar Schiphol deel
van uitmaakte, als soms daarbuiten.
Het uitrukken naar de Bijlmerramp op 4 oktober 1992 was niet
direct op verzoek, maar wel logisch. De crashtrucks hebben
daar nuttig werk kunnen doen. Maar ook elders werd nuttig
werk verricht: bij de grote brand in de verffabriek van Sikkens
op 8 maart 1968 werden een poederbluswagen en een extra
voorraad bluspoeder naar de brand gezonden. Bij de brand in
de Makro in Duivendrecht op 17 september 1985 werd de
hoogwerker ingezet, bij de brand een LPG-station in Lijnden
op 30 juni 1992 en in de chemische fabriek van Nevcin/Cindu in
Uithoorn acht dagen later kwam ook een crashtruck in actie
en de grote oliebrand bij Unil in de binnenstad van Alkmaar
op 9 juni 2001 zorgde ook voor een verre rit.

De bedrijfsbrandweer van Sikkens
verloor zijn bluseenheid

Vijf jaar eerder, in december 2003 brand bij ADM Cacao in Wormer

Bij de brand bij Cindu bluste ook een crashtruck mee

Recentere uitrukken waren de inzet bij de cacaobrand bij
ADM in Wormer op 18 december 2003 en bij de brand in de
papierfabriek in Velsen-Noord op 20 september 2008, waar
een crashtruck van Schiphol dapper meebluste.
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Op 20 september 2008 bluste men nog mee

De volgende ochtend bij daglicht werd de verwoesting

in Velsen-Noord

in de Bijlmer goed zichtbaar

Uitrukken naar branden buiten Schiphol
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Bij tijd en wijle ontstaat er een ‘gouden blikkie’,

Preventie en preparatie

mensen die allemaal ver komen

Van meet af aan was er bij het korps aandacht voor het
voorkomen van brand en het voorbereiden (prepareren) op de
daadwerkelijke inzet. Inspectie, controle en onderhoud van de
kleine blusmiddelen horen daarbij, maar ook de controle op
en het testen van de steeds groter en ingewikkeld wordende
brandmeldinstallatie.
Tegenwoordig heet de afdeling, die vroeger PPP (Proactie,
Preventie en Preparatie) werd genoemd BVM, Brandveiligheid
en Milieu. De preventisten en inspecteurs overleggen met de
gebruikers en bouwers over de beste manier om de fysieke
veiligheid op Schiphol op een zo hoog mogelijk peil te
brengen. Daarnaast wordt tijdens de vele rondes ook oog
gehouden op het milieu, omdat een optimale milieuzorg een
speerpunt is in het beleid dat Schiphol ten opzichte van zijn
omgeving wil voeren.

Schiphol heet nog een
tijdlang zijn eigen diploma’s gehad

De tweejaarlijkse oefeningen

Ook in 2008 rondde een nieuw klasje zijn

De grote oefening in 2008 speelde

...en boven de grond werd over

werden steeds groter

opleiding af

zich af onder de grond

alles gesproken
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Preventie en preparatie

Preparatie betekent ‘voorbereid zijn’ en dat doet men in het
groot en in het klein. Sinds de alarmregelingen van de jaren
vijftig worden minimaal elke twee jaar grote multidisciplinaire
oefeningen op Schiphol gehouden, waarbij vaak vele
honderden spelers en hulpverleners betrokken zijn. Die
oefeningen spelen zich niet alleen af in en rond vliegtuigen,
maar ook met bijvoorbeeld treinen onder de grond. Schiphol
is een knooppunt van allerlei transportmodaliteiten en het

Brandweer Schiphol 60 jaar net even anders

korps moet voorbereid zijn op een verstoring in alle facetten
en anderen daarin stimuleren.
Met Preparatie wordt het opleiden bedoeld en ook dat doet
het korps van het begin af aan zelf. Allerlei brandweeropleidingen zijn landelijk te examineren, maar de specifieke kennis
op het gebied van vliegtuigbrandbestrijding, de weg en de
procedures op Schiphol vereisen zeer typische korpsspecifieke
scholing. Soms zijn er illustere klasjes, waarvan vrijwel alle
deelnemers later in de hogere regionen van het korps terecht
komen. Zo’n ‘gouden blikkie’ was er in 1986. In februari wist
Klaas Makker en zijn clan, Henk van Rekum, mevrouw
Neuteboom, Jan van het Hof en Herman Wijnands, het toen
nog ongeregelde zootje om te smeden tot brandwachten.
Later zijn de heren Jan de Bruijn, Fred Ninaber, Jeroen Heeren,
Louis Strijk, Jos Fontaine, Marc Visser en Gert van Veldhuizen
als een geoliede kadermachine binnen de repressieve dienst
van de brandweer op Schiphol opgeklommen. Het klasje dat in
januari 2008 aan zijn opleiding begon, heeft ongetwijfeld
dezelfde verwachtingen.

Ook het
vervoer van de
preventiisten
gaat met de
tijd mee
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Commandanten van de brandweer op Schiphol
6 juli 1947 – 31 maart 1966

A. Goosen

1 april 1958 – 31 mei 1965

W. Tempelaars

1 december 1989 – 8 december 1993

A.J. Bastiaansen

Chef Korps Orde & Veiligheid

Chef Sectie Brandweer

Hoofd Brandweer en Ondersteuning

1 april 1966 – 1 september 1977

1 juni 1965 – 30 november 1975

8 december 1993 – 3 juni 2005

ing. J.C. Korzelius

A.C. den Hartog

N.G.M.J. Makker

Chef Korps Orde & Veiligheid

Chef Sectie Brandweer

Hoofd Brandweer en Ondersteuning

1 december 1948 – 31 maart 1958

1 december 1975 – 16 oktober 1979

3 juni 2005 – heden

Commandowisseling
Van der MeulenVan der Putten in 1979

J.H. ter Bruggen
Chef Sectie Brandweer

S.U. van der Meulen
Commandant Luchthavenbrandweer

drs. E.J. Oomes
Commandant Luchthavenbrandweer

Pionier-commandant Bep Goosen

16 oktober 1979 – 30 november 1989

A.J. van der Putten
Commandowisseling
Makker-Oomes in 2006
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Commandant Luchthavenbrandweer
Commandanten van de brandweer op Schiphol
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Het korps
Brandweer Schiphol wordt per 1 januari 2009 gevormd door:

A-sectie
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Pepe Alcaide Romero
Rene Aldewereld
Ton Annes
Ans van Baak
Arie van der Baan
Robin Bakker
Jaap Balk
Rick Beekink
Gerard Beijkirch
Meindert Bennis
Marco Bergmeijer
John Berrens
Michiel van Beveren
Jeffrey Boekelaar
Jeroen Boensma
Gert Jan Boerman
Edwin Boessenkool
Dirk Bon
Ron Bos
Mattijs Bos
Chris Bottelier
Mirjam Bouman-van der

B-sectie
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Linden
Han van den Broek
Tommie Brom
Hans van Brug
Jan de Bruijn
Julia de Bruijn-van den Ham
Michel Bruinsma
Jouri Büchner
Niek Bult
Anton Caspers
Ruud Ceulemans
Sven Clement
Frans de Clippelaar
Brian Cok
Gerrit Combee
Wouter Cornelisse
Pieter Cornet
Mathijs van Dijk
Theo Dijkstra
Ian Downing
Eveline Driessen
Ron Dubbeling
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Dick van Egmond
Ab El Hour
Arie van Essen
Jos Fontaine
Sandra Franssen
Patrick Froger
Bart Gerrits
Hans Groen
Sjaak Haasnoot
Bas Hageman
Alex Hagenbeek
Hans Hartkamp
Susila Haspels
Jeroen Heeren
Jason Hengeveld
Eric van Heteren
Hans Hey
Albert Hoek
Simon Hoogendoorn
Pieter Hoogeveen
Rick van der Horst
Barbara Iannotti

Marcel Jacobs
Hassan Jamal
Roy Jilesen
Pim de Jong
Fabian Jongenelen
Ronald de Joode
André van Kempen
Michel Kieft
Ruben Kienhorst
Leo Klarenbeek
Tom de Klerk
Rob Kolenberg
Karin Kooper
Carl Koot
Marc van Koperen
Esther Kortbeek
Marcel de Kreij
Marianne de Kruif
Annelies Kuipers
Carla Kwantes-Boerman
Pierre Laan
René Laan
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C-sectie

Joost Lagendijk
Anthony Laman
Ronald de Lange
Dennis Langenberg
Nico Langhout
Marcel Lem
Richard Lem
Erik van Lente
Andy Liauw Anjie
Els Ligterink
Pieter Los
Susanne Lueb
Tom van Maastrigt
Sjaak Marchal
Dennis Masselink
Jelle Moerkerken
Cees Molenaar
Mitchel Moore
Roefa van Mouwerik
Henk Mulder
Silvester Mulders
Hans van der Nagel
Donny ten Napel
Mark van der Neut
Martin de Niet
Fred Ninaber
Jordan Nollen
Theo Oldenburger

De AFO’s

Ed Oomes
Mark van Oort
Roel den Otter
Roland Over de Linden
Ruben Paap
Ellen van der Peet
Carlos van de Pol
Tom Postma
Ger Raven
Remco Regoor
Bas Regoor
Henk van Rekum
Peggy de Rijke
Olaf Roodbol
Roel Roodenburg
Peter Rumphorst
Vincent Sanders
Ben Sassen
Greet van Schaik
Christian Schonenberg
John Schouten
Ronald Schreurs
Frank Schuitemaker
Ben Schutte
Gerard Sessink
Mark Severijn
Robert Sinnige
Barry Spaargaren

Frank Spaargaren
Sjors Spaargaren
Hans van der Spek
Rob Stam
Raimon Stegink
Peter Stevens
Raymond Stoop
Humphrey Stoter
Louis Strijk
Bart Strik
Pascal Trimborn
Ton van Tunen
Hamish van Veen
Melanie Veen
Gerrit van Veldhuizen
Dirk Verburg
Richard Verdegaal
Zeno Verdier
René Verjans
Cees Vernooij
Hans Vierveijzer
Hans Vis
Mark Visser
Albert van Vliet
Ronald Vogels
Arjo Voogt
Paul van Wanrooij
Simon van Wanrooij

Michel Wendel
Johan Wessel
Han Wiegerink
Marcel de Wit
Leon Worm
Hennie Zuijdervliet
Ab Zwering

Het kantoor
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1989 - 40 jaar O en V,
Diender is geen scheldwoord,
spuitgast evenmin

Colofon
Dit boekje is samengesteld door een redactie, bestaande uit
Han van den Broek, Gert van Veldhuizen, Fred Ninaber,
Hans Willemsen, Greet van Schaik en Gerard Koppers.
Eindredactie: Gerard Koppers, Corporate Affairs
Productie: Hans van den Berge
De foto’s zijn afkomstig uit de archieven van Brandweer
Schiphol, het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum en
de privé-collecties van een aantal redactieleden.
Er zijn foto’s bij van:
Jeffrey Kooper, Gerard Koppers, Jan Korte, Marcel Kradolfer,
Adriaan Kriek, Harry Meijer en Fred Ninaber.
Niet van alle foto’s kon worden vastgesteld wie de maker of
eigenaar ervan was. Degene die daardoor ten onrechte niet
genoemd wordt, bieden wij onze excuses aan.

1983 - 35 jaar O en V

Als bronmateriaal hebben eerdere publicaties en
de fantastische geheugens van de collega’s van het
korps gediend.

Ter plaatse in drie minuten
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Schiphol in 2008
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