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Brandbeveiliging
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Smeba Brandbeveiliging ontzorgt organisator tijdens evenement

‘Wij zijn de lokale brandweer
op het festivalterrein’
Campers controleren voordat ze een festivalcamping mogen betreden. Overleg met pyroleve-

ranciers en stagemanagers over de eigenschappen van de gewenste pyro en de positie op het

podium die het inneemt. Het uitzetten van de juiste blusmiddelen op locaties waar dat nodig is,

impregneren van brandgevaarlijke materialen. Bezoekers van de camping waarschuwen voor de
brandgevaren en de eventuele onveiligheid van hun meegebrachte tent en kookvoorzieningen.

Samen met horeca-uitbaters de benodigdheden en hun tijdelijke onderkomen doornemen. Een
greep uit de werkzaamheden van Smeba Brandbeveiliging tijdens een evenement.

Operationeel manager Theo Coenders grijpt
direct terug naar het verleden. Pakweg 25
jaar geleden werd Smeba Brandbeveiliging
door LOC7000 gevraagd voor de brandbeveiliging van Lowlands. “Met twee man
sterk en een brandblusser bemanden we in
die tijd het totale evenement op het gebied
van brandveiligheid.”
Dat is anno 2015 ondenkbaar. De evenementenbranche heeft over de gehele linie een
enorme professionaliseringsslag gemaakt.
Met de komst van het evenementenhandboek, wat vanuit de leden van de VVEM is
aangelegd op basis van ervaringen en kennis van vakmensen, zijn er richtlijnen en
wetgevingen gekomen. “We hebben elkaar
echt opgevoed in de branche en dat doen

post waar alle disciplines samenkomen. “Op deze manier is er snel contact en kunnen we di-

we nog steeds. Door de nauwe samenwer-

rect ingrijpen waar nodig. Voorheen had iedere divisie zijn eigen unit. Nu vang je het gesprek

kingsbanden en de steeds verdergaande

vaak al op en kun je meteen inspringen. Doordat we ook met een vaste ploeg van leveranciers

professionalisering - zoals de pilot met GPS

zijn, zijn we allemaal goed op elkaar ingespeeld. Zo heeft iedere dienstverlener zijn eigen taak

op Rock Werchter voor het exact traceren

waarbinnen hij/zij operatief is. Maar bij behoefte ontstaat er een samensmelting van diensten

van het personeel, worden de lijnen steeds

welke elkaar op elk vlak weet te versterken en aan te vullen. Dat is de kracht van een jaren-

korter waardoor we snel en adequaat kun-

lange samenwerking, waarbij we weten wat men aan elkaar heeft. Op deze manier kunnen we

nen handelen”, legt Coenders uit.

de dienstverlening steeds naar een hoger niveau tillen.” De samenwerking van verschillende

Festivals hebben tegenwoordig een centrale

diensten wordt regelmatig beoefend middels desktopoefeningen. Er wordt dan een mogelijke
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Brandveiligheidsplan
Bij festivals als Pinkpop, Lowlands, Zwarte Cross en Rock Werchter is Smeba Brandbeveiliging
betrokken als hofleverancier betreffende brandveiligheid. “Wij borgen in nauwe samenwerking met de brandweer de handhaving op brandveiligheid op het evenement”, legt Coenders
uit. Op deze manier kan de lokale brandweer zich bezighouden met de dagelijkse calamiteiten
die zich kunnen voordoen in de directe omgeving en kan gewenste hulp snel geboden worden.
“Wij worden nauw betrokken bij de voorbereidingen. Als er een herindeling plaatsvindt van het
terrein, dan willen wij daarvan op de hoogte zijn. Zodat we zorgvuldig het brandveiligheidsplan
kunnen intekenen.” Smeba Brandbeveiliging heeft ook een jeep aangeschaft om zich beter, en
met meer mensen tegelijk, over het vaak onverharde terrein te kunnen verplaatsen. Naast het
steeds verder doorontwikkelen van de professionalisering merkt Coenders ook een bewustwordingsbesef bij het publiek. “Het traditionele in de brand steken van de tent na afloop van
een evenement hoeft niet meer zo nodig. Dat scheelt ons enorm veel werk.“
calamiteit in scène gebracht waarop de samenwerking van de verschillende diensten

Moyne Roberts Group

wordt beoefend.

Smeba Brandbeveiliging is onderdeel van de Moyne Roberts Group. Deze is gevestigd in Ierland.
Met de overname door Moyne Roberts is Smeba in staat om ook in de rest van Europa te expan-

Voorlichting

deren. Zo is Smeba op dit moment al actief in Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en België. De

De veiligheid van de bezoeker staat centraal

Moyne Roberts Group is zeer innovatief en ook niet bang om te investeren in de evenementen-

bij een evenement. Brandbeveiliging is daar

tak. Het voornemen is om de evenementenpoot uit te breiden.

een onderdeel van. In nauwe samenwerking

Verder zijn de werkzaamheden van Smeba Brandbeveiliging heel breed. Een aantal disciplines

met andere betrokken partijen zoals secu-

van Smeba zijn, het controleren en onderhouden alsmede levering van brandblusmiddelen,

rity, gemeente, organisatie en hulpdiensten

brandmeldinstallaties, blusgassystemen, het aanleggen en afpersen van droge stijgleidingen,

zet Smeba Brandbeveiliging zich in om die

levering van pictogrammen, EHBO-middelen en ook kent het bedrijf een eigen opleidingstak.

veiligheid van de bezoeker tot het maxi-

“Door onze visie, voortdurende productinnovatie met aandacht voor duurzaam ondernemen,

male te waarborgen. En daar komt tegen-

technologische ontwikkelingen op het gebied van automatisering en een constant kwaliteits-

woordig heel wat meer bij kijken dan een

niveau zijn we in staat continuïteit en veiligheid met een hoge service te bieden.”

aantal brandblussers. “Voorlichting is een

Smeba biedt volgens Coenders dé totaaloplossing voor kleine en grote ondernemingen en voor

belangrijke pijler geworden. We proberen

particulieren, waarbij een landelijke dekking centraal staat.

de bezoeker, horeca-uitbater, tentenleverancier, kampeerder… Kortom iedereen die
het festival bezoekt te doordringen met het
belang van brandveilige materialen of het
zorgvuldig omgaan met vuur. Na afloop ’s
avonds een sigaretje roken en de peuk nog
brandend weggooien kan niet alleen jezelf
maar ook je buurman in gevaar brengen.
De afstand tussen de tenten is minimaal,
je moet het met elkaar doen op die paar
vierkante meter gedurende de duur van
het evenement. Gasflessen op campingterreinen zijn om die reden ook verboden, net
als open vuur zoals bijvoorbeeld een kampvuurtje.”
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