
 

 

Persbericht 

Vertraging in de bouw van brandweerkazerne Leerpark 

Opening en Open Dag Brandweerkazerne 

Leerpark verzet! 

Door vertraging in de bouw van de nieuwe brandweerkazerne op het 

Leerpark wordt de Opening en Open Dag van Brandweerzorg 

Dordrecht uitgesteld.  

Vertraagde bouwwerkzaamheden 

De bouw van de nieuwe kazerne wordt uitgevoerd door Heijmans Vastgoed. De 

bouw heeft door technische problemen in de wintermaanden vertraging 

opgelopen, waardoor de opleverdatum, de Opening en de Open Dag zeer dicht 

bij elkaar kwamen te liggen. Daarom is ervoor gekozen om de Opening en 

Open Dag te verplaatsen.  

Officiële Opening 2011 

De brandweerkazerne zal officieel geopend worden op woensdag 24 augustus. 

Burgemeester Brok, werknemers van de gemeente Dordrecht, 

partnerorganisaties en collega’s van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

zullen worden uitgenodigd om bij dit moment aanwezig te zijn.  

De Open Dag 2011 

De Open Dag zal op 8 oktober 2011 van 10.00 uur tot 16.00 uur plaatsvinden. 

De planning voor de dag is bijna rond en spectaculair te noemen! Er zullen vele 

verschillende activiteiten te ondernemen zijn, daarbij zullen onze voertuigen 

tentoongesteld worden en verder zal men uiteraard de nieuwe kazerne mogen 

bewonderen door deel te nemen aan een rondleiding. Er zal een duiktank 

geplaatst worden, maar er worden ook demonstraties gegeven. Volg al het 

nieuws over de Open Dag op: www.brandweer.nl/zuidhollandzuid  

Aanleiding bouw Post Leerpark  

De stad Dordrecht is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. De uiterste randen 

van de wijken Sterrenburg en Stadspolders waren hierdoor, vanaf de kazerne 

aan het Oranjepark, niet altijd binnen de gestelde normering te bereiken. Door 

de uitbreiding naar een extra kazerne op het Leerpark kan de brandweer weer 

voldoen aan de stelde eisen (o.a. opkomsttijden) voor brandweerzorg in de 

stad. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de hulpverlening. De kazerne aan 

het Oranjepark blijft uiteraard ook operationeel, om zo de historische en 

complexe panden in de binnenstad van Dordrecht snel te kunnen bereiken bij 

een calamiteit.  

 

Noot voor de redactie 

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Larissa Levering, 

Communicatie medewerker van de Regionale brandweer op telefoonnummer 

06-25095252 of op het e-mailadres l.levering@brw.vrzhz.nl. 

 

Dordrecht, 20 april 2011 


