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HELMOND – De Helmondse brandweer stopt per 1 juli met duiken. De functie wordt vanaf die datum overgenomen door Eindhoven. Dat 
bevestigt de Helmondse brandweercommandant Jo van Hoef. 
 
Helmond heeft nu één boot en telt zestien mensen die kunnen duiken, verdeeld over de vier ploegen. „We zijn bezig om dat af te 
schalen”, aldus Van Hoef. Mogelijk gaan er duikers over naar Eindhoven. 
 
Van Hoef zegt dat er twee redenen zijn voor dit besluit: „Er is een aantal ongevallen geweest met brandweerduikers. Zo is in Terneuzen 
iemand verdronken. Dat was de aanleiding om de richtlijnen te verscherpen en de eisen te verzwaren. En om de vraag te stellen: 
moeten we als brandweer nog duiken. We redden er weinig mensen mee. Het is vooral bergen wat we doen.” 
 
De tweede reden is het financiële aspect. „ Als brandweer hebben we ook te maken met de bezuinigingen. 
 
We moeten goed kijken wat iets kost en wat het oplevert.” 
 
In verschillende regio’s neemt het aantal duikteams af, weet Van Hoef. „ Zo is Midden- en West Brabant teruggegaan van vier naar één 
team.” 
 
Helemaal stoppen met duiken gaat iets te ver. „De maatschappelijk impact van zo’n beslissing zou erg groot zijn.” 
 
Met twee kanalen vormt het ontbreken van duikers in Helmond wel een risico. De redding moet vanaf juli van ver komen; uit Eindhoven, 
Weert of Venlo. En in die laatste twee plaatsen is het maar de vraag of de duikteams gehandhaafd blijven. 
 
„Het is een feit dat we niet meer dezelfde kwaliteit kunnen leveren als vroeger”, erkent Van Hoef eerlijk. 
 
Daarbij tekent de commandant nog eens aan dat de kans om iemand levend uit het water te halen erg klein is. „ Ook al zouden we uit 
Helmond komen, na een uur is de overlevingskans nul.” 
 
Is het overhevelen van het duikteam naar externe partijen nog een optie? „Er zijn hierover wel gesprekken met defensie gaande. Maar 
dan hebben we het over het bergen van drenkelingen.” 
 
Er komt wel een nieuwe voorziening in Helmond, de zogenoemde grijpredding, geeft Van Hoef aan. „Brandweermannen kunnen met 
een waadpak en een reddingslijn mensen uit het water halen tot vijftien meter vanaf de kant en een maximale diepte van anderhalve 
meter.” 
 
Daarnaast ziet Van Hoef een andere taak voor de overheid: „We moeten nu vooral preventief gaan denken. Zorgen dat er overal 
vangrails zijn.” 
 

 
 

 
De duikers van de brandweer hielden twee jaar geleden een oefening op het dichtgevroren kanaal in Helmond.  
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