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Graag willen wij een reactie geven op uw vragen met de hoop om de ongerustheid bij de bewoners in de 
wijk Hoogenhof weg te nemen. Ik zal zo veel mogelijk uw punten stapsgewijs behandelen. 

 

Punt 1; door u en uw buurtbewoners opgevraagde overzicht van de aansluitpunten die door de 
brandweer gebruikt worden. Zie bijlage van de plattegrond. Op deze plattegrond ziet u rode puntjes, dit 

zijn de ondergrondsebrandkranen die op de waterleiding zijn aangesloten. Ook ziet u de twee vijvers 
(hier kom ik op terug bij punt 2). 

 
Toelichting; 
Volgens Landelijk standpunt brandweer,* 

In NVBR 2003 zijn volgende eisen opgenomen met betrekking tot de situering van brandkranen. 
 

• Voor de situering van de brandkraan worden dekkingscirkels van veertig meter rond de 

brandkraan gehanteerd. Op deze wijze bedraagt de afstand tussen de brandkranen onderling 
max. 80 meter. 

 

• Wanneer in de straat of de weg een fysieke scheiding is aangebracht , zoals een gracht of een 

afgeschermde trambaan, gelden bovengenoemde maten per weg/-straathelft. 
 

• Rondom brandkranen moet altijd een obstakelvrije ruimte aanwezig zijn met een diameter va 1,8 

meter. 
 

• Brandkranen in trottoirs moeten ten minste 0.35 m. van de trottoirband liggen,indien langs-

parkeren wordt toegepast. Bij gestoken parkeren moet de afstand 0.75 m. zijn 
 

 

Punt 2; het water is te halen via twee vijvers,Uw vraag, hoelang kan de brandweer uit deze vijvers water 
halen om te blussen? 

De twee vijvers van de Hoogenhof  hebben gezamenlijk een inhoud van  13030 m3.** 
Vijver 1 aan de Hoef heeft een inhoud van 5400 m3 

Vijver 2 aan de korte loef/Zwerfkei heeft een inhoud van 7630m3 

 
Toelichting; 
Volgens voorbeeld scenario’s zijn de voorschriften van een woonwijk/kleinschalige winkelgebied met de 
bouwjaar na 1945 . De volgende benodigde capaciteit (m3/uur)nodig 90 m3/uur.* 

Bij vijver 1 houdt dit in dat er 5400 delen door 90 is 60 uur. 
Bij vijver 2 houdt dit in dat er 7650 delen door 90 is 85 uur. 

Heeft de brandweer daar niet voldoende aan dan is er ook een uitwijk mogelijkheid naar het Maas-

Waalkanaal deze is bijna onuitputtelijk. 
 

Conclusie: Men kan de Wijk Hoogerhof  145 uur voorzien van bluswater uit beide vijvers.  
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Punt 3; procedures, deze vraag is mij niet geheel duidelijk wilt u de procedures van hoe de brandweer 
werkt of hoe de brandkranen gecontroleerd worden of wie hiervoor verantwoordelijk is? 

Ik zal beide procedures behandelen. 

 
Procedure Brandweer; 

 
Het doel van de brandbestrijding komt voort uit de Brandweerwet 1985. Het is als volgt samen te vatten. 

1. Het redden van mensen en dieren. 
2. Het beschermen van have en goede. 

3. Het voorkomen en beperken van de uitbreiding van brand. 

4. Het blussen van brand. 
5. Het beperken van schade. 

 
Procedure voor brandkranen; 

Hierbij verwijs ik u naar het eerder genoemde internetsite. 

 
Mijn opmerking die ik als advies aan u wil meegeven is het volgende . 

Hoe eerder een brand ontdekt wordt, hoe sneller de brandweer ter plaatse is zodat deze snel de situatie 
stabiel heeft. Dus wil ik u en uw medebewoners van wijk Hoogerhof het advies meegeven om een 

rookmelder aan te schaven. 
 

 

Vertrouwend u en de bewoners voldoende te hebben ingelicht. Zijn er nog vragen kunt u altijd contact 
met mij opnemen. 

 
 

 Robert van Elst 

Brandweer gemeente Heumen. 
Preparatiemedewerker. 

024- 3588 327 
rvelst@heumen.nl 

 

 
 

 
 
*Bron Google : www.nifv.nl/upload/74652_668_1169116917875-Brandkranen_definitief.pdf - 
** Deze hebben inmiddels meer inhoud ,de berekening stamt uit de tijd dat de waterpeil 7.50 boven nap staat. Dit is inmiddels 8m. nap geworden.  
***Bron brandweerwet 1985 
 


