
 

Brandweerauto's 
Hoe worden ze gemaakt? 
 

Dolores neemt een kijkje bij de brandweer. Hoe zitten die grote rode wagens eigenlijk in 
elkaar? 
 
Marnix, jullie bouwen brandweerauto’s hè en jij kan me precies vertellen wie wat doet? 
Dat klopt. Wat is het beginpunt? 

Het beginpunt is een fabrieksnieuw vrachtwagenchassis en het eerste wat wij dan doen is 
het kapotmaken van de cabine. 

En René, nou heb ik net van Marnix begrepen dat wanneer zo’n cabine binnenkomt, het 
eerste wat jullie doen is dat jullie ‘m kapot zagen? 

Ja, dat is niet helemaal waar. De cabine, die moet eerst ontdaan van de kwetsbare delen en 
dan wordt er begonnen zo langzamerhand met de opbouw. 

Oh, wacht even, dus als ik het goed begrijp wordt die cabine eigenlijk kapotgemaakt omdat 
er nog een stuk achter moet? 

Ja. Ja. Oh, dat is eigenlijk ook logisch, want met twee mensen blussen, dat gaat niet. Het 
fikt aardig! Wat is het warm!  

Wim, jij sluit de pomp aan hè? Ik sluit in principe de pomp aan op de auto, dus op het 
chassis. Even wachten, waar is die pomp voor, even voor de duidelijkheid? De pomp, die is 
ervoor om de waterdruk te verhogen. Okay, dat er niet zo’n pisstraaltje uitkomt? Er moet 
dus geen pisstraaltje zo uit de waterkraan bijvoorbeeld. 

En dat moet dus wel werken, want anders heb je…? Dat moet dus werken, want als je dus 
geen pomp in een brandweerauto hebt, dan kan een brandweerman kan niet spuiten. 

De cabine zit erop. De pomp zit erop. En dan? 

Dan monteren we de watertank en daarachter de opbouw en dan begint de afwerking. 

Kan dit… Oh ja, jij bent Martijn hè trouwens? Ja, dat klopt. Kan dit eruit? Jazeker. Je kan zo 
trekken. 

Wat moet je nou hiermee? Ja, een beetje hooi verspreiden als het in de brand staat. Een 
gat graven of wat dan ook. 

Kijk nou! 

Hydraulische gereedschappen.  
 
Je bedenkt het niet hè. 


