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Brandweervoertuigen en
brandkranen
Meer informatie
of andere folders
uit deze serie?
Ga naar de
brandweerkazerne
bij u in de buurt
of kijk op
www.brandweer.nl

Regelmatig kunnen brandweerwagens
op weg naar een brand niet doorrijden.
Vooral achteloos verkeerd of dubbel
geparkeerde auto’s zijn een probleem.
Bij een brand telt iedere seconde.
Daarom vraagt de brandweer om uw
medewerking.

Staat u er wel eens bij stil hoeveel ruimte de brandweer
nodig heeft om met een brandweerwagen of ladderwagen bij woonhuizen, kantoren en scholen te kunnen
komen? Om door een straat te kunnen rijden, heeft de
brandweer een breedte van drieënhalve meter nodig. Dat
zijn ongeveer twee personenauto’s naast elkaar. En om
een straat in te rijden moet een ladderwagen een ruime
bocht kunnen nemen. Dat is onmogelijk als er op de hoek
een auto is geparkeerd.
Om een ladderwagen vervolgens te kunnen opstellen,
heeft de brandweer zelfs een verhard gedeelte van
vierenhalve meter breed nodig.
Daarnaast moet de
brandweer, wanneer zij
bezig is een brand te
blussen of mensen te
redden, pleinen en
voetgangersstraten
kunnen bereiken.
Hiervoor is in veel
gevallen een extra verhard pad van vierenhalve meter breed aangelegd. Zo’n pad is niet altijd herkenbaar als speciaal pad voor de brandweer; het kan gewoon
uw trottoir voor de deur zijn. Een auto geparkeerd op
zo’n pad kan de brandweer ernstig belemmeren.
Brandkranen
De brandweer haalt water uit het
waterleidingnet via een brandkraan.
Deze brandkranen liggen meestal in
het trottoir en zijn afgesloten met een
ijzeren deksel met als opschrift 'brandkraan' of 'hydrant'. Ze zijn ook wel
aangeduid met een bordje op de gevel
of op een ander object in de buurt.
Het spreekt vanzelf dat de toegang tot een brandkraan altijd
vrij moet blijven. Als een auto
gedeeltelijk op het trottoir
geparkeerd staat, is de kans
groot dat die een brandkraan
bedekt.

Wat de brandweer u vraagt
- Parkeer alleen op de daarvoor bestemde plaatsen, dus
niet voor uitneembare paaltjes, inritten, verlaagde
stoepranden, toe- en uitgangen.
- Houd de rijbaan over de gehele breedte vrij.
- Maak bij filevorming geen gebruik van de vluchtstrook.
Dit is een belangrijke route voor hulpdiensten.
- Blokkeer geen toe- en uitgangen in gebouwen en zorg
dat vaste brandblusleidingen (‘droge blusleidingen’) vrij
toegankelijk blijven.
- Blokkeer nooit een brandkraan
met uw auto, opslag, winkeluitstalling of terras.
- Zet geen bloembakken, papierbakken, bankjes, speelwerktuigen of fietsklemmen op brandweerpaden en brandkranen.
- Ga meteen rechts van de weg
rijden als u de sirene van de
brandweer of andere hulpdiensten hoort.
- Tot slot: komt u situaties tegen
waarin de doorgang voor de
brandweer of andere hulpdiensten wordt belemmerd,
waarschuw dan alstublieft uw
plaatselijke brandweer.

De brandweer dankt u voor uw medewerking.

In de serie ‘Brand-veiligheidsinfo’
zijn folders over de volgende
onderwerpen beschikbaar:
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Rookmelders en brandblussers

2.

Vluchten bij brand

3.

Brandwonden: voorkomen en
eerste hulp

4.
5.

Een veilige schoorsteen
Voorkom koolmonoxidevergiftiging (CO)

6.

Doe-het-zelven en brandveiligheid

7.

Op kamers en brandveiligheid

8.

Brandpreventie voor ouderen

9.

Brandpreventie op vakantie

10. Veilig omgaan met flessengas, barbecue
en vuurkorf
11. Controlelijst brandveiligheid thuis
12. Wat te doen na een brand?
13. Brandpreventie voor jongeren
14. Brandweervoertuigen en brandkranen
15. Help natuurbranden voorkomen

Bedrijf – instelling
115. Gebruiksvergunningen
116. Bedrijfshulpverlening: veiligheid
op de werkplek
117. Brand in uw bedrijf: het ontruimingsplan
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