
Wacht jij graag op de 
brandweer?
Elke seconde telt om een leven te redden. Zeker bij een brand.

Geblokkeerde straten en onbereikbare brandkranen zorgen ervoor dat de 

brandweer niet kan blussen. Brandweerwagens moeten altijd en overal 

gemakkelijk door kunnen rijden. Parkeer daarom nooit dubbel en laat de 

brandweer zo snel mogelijk door. 

Brand ontstaat wanneer aandacht verzwakt

Aandachtspunten voor een vlotte doorgang van 
brandweerwagens:

 ■ Zet je voertuig veilig aan de kant als je de sirene van de brandweer hoort.
 ■ Parkeer enkel op plaatsen waar je mag staan. 
 ■ Gebruik nooit de pechstrook. 
 ■ Blokkeer geen ondergrondse of bovengrondse brandkranen.
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Brandkranen herkennen

Ondergrondse brandkranen bevinden 
zich op het trottoir of de straat. Deze 
kranen zijn afgesloten met een ijzeren 
deksel. Op dit deksel staat ‘Brandkraan’ 
of ‘Hydrant’.

Bovengrondse brandkranen steken 
boven de grond uit. Je herkent ze gemak-
kelijk aan hun rode kleur.   

Brandkranen herken je ook via een bord 
in de buurt van de kraan. Deze borden 
duiden precies aan waar de brandkraan 
staat. 

Een signalisatiebord duidt aan waar de 
brandkraan zich bevindt

Houd de weg vrij

 ■ Brandweerwagens hebben een door-
gang van 4 meter nodig. Dit komt over-
een met de breedte van twee auto’s.

 ■ Brandweerwagens hebben ook genoeg 
ruimte nodig om zich op te stellen.

 ■ Om veilig in en uit een straat te rijden, 
moet een brandweerwagen een grote 
bocht nemen. Laat dus ook in bochten 
genoeg ruimte en op de hoek van de 
straat.

Laat de brandweer door

 ■ Als je de brandweersirene hoort, ga 
dan snel uit de weg voor de brand-
weerwagen. Maar rijd niet sneller dan 
toegelaten of rem niet te hard.

 ■ De brandweer gebruikt de pechstrook 
om snel ergens te kunnen helpen. 
Gebruik dus nooit deze strook.

Blokkeer nooit brandkranen

De brandweer gebruikt brandkranen om 
vuur te blussen. Deze kranen moeten 
dus steeds vrij zijn. 

Als de brandweer geen toegang heeft tot 
de brandkraan, heeft dit vaak zware ge-
volgen. Het is dus heel belangrijk dat de 
brandweer steeds over alle brandkranen 
beschikt om hulp te bieden.

De diameter van de 
leiding

De afstand van de 
brandkraan tot het 
bord

Houd voetpaden vrij

Een brandweerkorps in actie moet zich 
op pleinen en voetpaden kunnen opstel-
len. Houd die dus steeds vrij voor de 
wagens van de brandweer. 

Blokkeer geen 
in- en uitgangen

Dit kan niet enkel de brandweer hin-
deren, maar ook mensen die willen 
evacueren. 

Zorg ervoor dat brandkranen steeds worden vrijgehouden.

Een ondergrondse brandkraan herken je aan 
het ijzeren deksel.

Een bovengrondse brandkraan is rood.


