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Geschiedenis ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 

Oprichting 
Op verzoek van de gemeente ‘s-Gravenzande onderzoekt de heer W. Jongman in 1949 de oprichting 
van een reddingsbrigade in ‘s-Gravenzande. Uit dit onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om een 
reddingsbrigade op te richten. Dit resulteert in de oprichting van de ‘s-Gravenzandse Vrijwillige 
Reddingsbrigade op 28 februari 1950 in restaurant “De Spaansche Vloot”. 
 
De belangri jkste ontwikkelingen uit de historie van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 
staan hieronder weergegeven.  
 

1950: bij slag Beukel een strandpost geplaatst en worden diverse reddingsmiddelen aangeschaft.  
 
1952: een tweede strandpost wordt geopend bij slag Vlugtenburg. Ook wordt er dat jaar voor de 
reddingsbrigade een Tomboot aangeschaft.  
 
1953: tijdens de watersnood van 1953 in Zeeland wordt de ‘s-Gravenzandse Vrijwillige 
Reddingsbrigade ingezet bij de hulpverlening in het rampgebied. 

 
1959: krijgt de reddingsbrigade de beschikking over één van de vletten die zijn ontwikkeld uit de 
ervaringen van de watersnood in 1953.  
1966: een tweede vlet wordt aangeschaft voor de strandbewaking.  
 
1971: de reddingsbrigade krijgt voor het eerst in haar bestaan de beschikking over een buitenboord 
motor van 18 PK, hiervoor werd er nog geroeid. In dat jaar krijgt de reddingsbrigade tevens de 
beschikking over portofoons.  
 
1973: tijdens het voorjaar gaat de nieuwe reddingspost bij slag Bankdijk verloren tijdens een zware 
storm. Later dat jaar wordt er alsnog een nieuwe post geopend.  
 
1974: wordt de post bij slag Vluchtenburg vervangen door een nieuwe post. In dat jaar krijgt de 
brigade de beschikking over een terreinvoertuig.  
 
1976: krijgt de reddingsbrigade voor het eerst een rubber reddingboot.  
 
1977: de reddingsbrigade was in de jaren 70 op zoek naar een werkplaats voor onderhoud aan het 
materiaal. In 1977 is het dan zover, het voormalig ketelhuis aan de Meidoornstraat in ’s-Gravenzande 
wordt in gebruik genomen als werkplaats.  
 
1990: In de jaren 80 is de ‘s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade ook op zoek naar een ruimte 
waar theorielessen gegeven kunnen worden. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van scholen en 
zalen. Gemeente ’s-Gravenzande wijst het vervallen gebouw de “Kwiebus” aan als clubruimte voor 
de ‘s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade. In 1993 wordt het gebouw Kwiebus na een grondige 
verbouwing in gebruik genomen als “Zuid - West 9”.  
 
1995: de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade wordt ingezet bij de overstromingen in 
Limburg. Gedurende een week levert de reddingsbrigade een eenheid in Arcen en Velden 
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1996: organiseert de ‘s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade onder de naam “Rescue Mania” 
een demonstratie evenement ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van ‘s-Gravenzande. 
Ook gaat de ‘s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade in dat jaar gebruik maken van het nieuwe 
zwembad “Maesemunde” voor haar zwemopleidingen.  
2000: wordt het 50 jarig bestaan van de vereniging gevierd met diverse activiteiten, onder andere 
een tentoonstelling op het stadhuis van ‘s-Gravenzande en het maken van de reddingsbrigadefilm 
“Vrijwillig maar niet Vrijblijvend”.  
 
2002: eind jaren negentig komt het toenmalig bestuur van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige 
Reddingsbrigade tot de conclusie dat de clubruimte “Zuid – West 9” en de werkplaats aan de 
Meidoornstraat niet meer voldoen aan de eisen van vandaag de dag. In nauw overleg met gemeente 
’s-Gravenzande worden meerdere mogelijkheden bekeken. Zomer 2001 wordt de beslissing 
genomen. Er wordt een nieuw pand met daarin een werkplaats, opleidingsruimten, vergaderruimten, 
kantoorruimten en een sociale ruimte gebouwd op de locatie van de clubruimte “Zuid – West 9”. 
Eind 2001 starten de bouwwerkzaamheden en in de zomer van 2002 is het pand klaar. Vervolgens 
wordt het pand ingericht door de vrijwilligers van de vereniging met bijdragen van sponsors en 
verschillende fondsen. In september 2002 opent Commissaris van de Koningin J. Franssen het nieuwe 
Training en Onderhoud Centrum “Zuid – West 9”. 

 
2003 worden alle strandwachters voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging voorzien van 
strandwachtkleding.  
 
2004: op 1 januari ontstaat de nieuwe gemeente Westland. Deze gemeente is ontstaan uit de vijf 
voormalige gemeenten ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk, De Lier en Wateringen. Direct na de 
oprichting gaan beide strandreddingsbrigades en gemeente Westland om de tafel om de oude 
financiële regelingen te harmoniseren tot één nieuwe regeling. Na ruim drie jaar onderhandelen ligt 
er in de zomer 2007 een nieuwe regeling waarmee de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade 
de komende jaren haar werk op een goede manier kan blijven doen 

 
2009: de Delflandse kust wordt tussen Hoek van Holland en Scheveningen versterkt. Eind 2009 
starten de bouw werkzaamheden voor een nieuwe post op strand slag Vlugtenburg. In juni 2010 
wordt de nieuwe permanente “Post Vlugtenburg” in gebruik genomen door de heer Van Aartsen, 
voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden. 

 
2010: de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade bestaat 60 jaar. Tijdens een jubileum 
bijeenkomst in de raadzaal van gemeente Westland wordt hier bij stil gestaan. Ook wordt een 
jubileum boek overhandigd. Na de jubileumbijeenkomst wordt een receptie in restaurant 
“De Spaansche Vloot” druk bezocht. Ook bereikt de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade in 
2010 het leden aantal van 250 leden.  
 
Jubileumboek 
Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan heeft de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade een 
jubileum boek uitgebracht. Indien u interesse heeft in dit boek kunt u een e-mail versturen naar 
info@reddingsbrigade.com. Uk krijgt het boek tegen een kleine vergoeding toegestuurd. 

 


