
 

Bijlage “Inrichting repressieve brandweerzorg” 
 
Toelichting op de verbeterpunten rondom huidige verzorgingsgebieden 
 De oplossing voor de knelpunten die in het voorstel “Inrichting repressieve brandweerzorg” 
genoemd zijn, wordt hieronder nader uitgewerkt. Met het toepassen van de operationele grenzen 
worden opkomsttijden verlaagd. Benoemd is welke post nu gealarmeerd wordt, welke post 
gealarmeerd wordt bij het doorvoeren van de operationele grenzen en om welk tijdsverschil het 
gaat. 
 
Ochten A15 afslag 35 naar 36 (is richting Nijmegen) 
Op de A15 wordt de brandweer regelmatig ingezet. Post Ochten kan op deze locatie sneller zijn, 
maar post Kesteren wordt gealarmeerd. Ochten is ruim 2,5 minuten sneller overdag en bijna 2 
minuten sneller in avond/nacht/weekend. 
 
Weurt, ARN 
In Weurt komt Nijmegen als 1e TS. Post Beuningen rukt als 1e uit naar de Afvalverwerking Regio 
Nijmegen (ARN). De ARN heeft twee ingangen: westelijk en zuidelijk.  Bij de westelijke ingang is post 
Nijmegen-West  18 seconden sneller dan Beuningen overdag en 5 seconden trager in 
avond/nacht/weekend, bij de zuidelijke ingang is Nijmegen overdag  3 minuten en 17 seconden 
sneller dan Beuningen en avond/nacht/weekend 54 seconden sneller. 
 
Ubbergen, St. Maartenskliniek 
Post Groesbeek wordt als 1e TS gealarmeerd voor de St. Maartenskliniek, maar post Nijmegen-
Centrum is veel sneller. Het tijdsverschil is overdag en  avond/nacht/weekend bijna 10 minuten. Er 
wordt wel twee-zijdig aangereden, maar als Nijmegen-Centrum al is ingezet, wordt het tijdsverschil 
erg groot. Ook Ubbergen komt eerder dan Groesbeek, maar later dan Nijmegen. 
 
Groesbeek, Heilig Landstichting 
Post Groesbeek rukt als 1e TS uit naar Heilig Landstichting, post Nijmegen-Centrum is sneller. 
Voor een prio 1 melding rukt post Groesbeek uit, maar deze is 10 minuten langer onderweg dan 
Nijmegen-Centrum. Er zijn geen specifieke risico’s in dat gebied, maar het gaat wel om een 
woonwijk.  
 
Wijchen, Berendonck 
Post Nijmegen-West is sneller op de Berendonck dan post Wijchen. Argument voor de afwijking dat 
Wijchen hier op rijdt, is dat er nauwelijks woningen staan en de preparatie van de evenementen bij 
Wijchen ligt. Met betrekking tot recreatie is er echter wel een risico (in de zomermaanden).  Overdag 
is Nijmegen 1,5 minuut sneller,  in avond/nacht/weekend is dat 2,5 minuut.  
 
Dreumel, Heerewaarden 
Post Dreumel is sneller in de kern van Heerewaarden dan post Maasdriel-Oost, die nu als eerste 
uitrukt. In de avond/nacht/weekend- situatie is het verschil 3 minuten, in de dagsituatie ongeveer 2 
minuten. 
 
Neerijnen-West, snelwegen 
A15 richting Rotterdam na de A2 
Post Neerijnen-West is hier sneller dan post Beesd, die nu als eerste gealarmeerd wordt. Neerijnen- 
West is 1,5 minuut sneller in de dagsituatie en 2,5 minuut in avond/nacht/weekend. 
 
A2 Deil richting Enspijk 



Post Neerijnen-West is sneller op de A2 richting Enspijk, maar Geldermalsen wordt gealarmeerd als 
1e TS. Het verschil is 6 minuten overdag en ruim 4 minuten in avond/nacht/weekend. 
 
Lingewaal-Zuid , Spijk 
Lingewaal-Zuid rukt uit naar Spijk, terwijl Lingewaal-Noord sneller is: overdag 1 minuut, in 
avond/nacht/weekend 2 minuten.  
 
 
 
 


