
Brandveilig leven

Als Brandweer Zaanstreek-Waterland zijn wij nauw 
betrokken bij het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO). De werkgroep, met vertegenwoordigers 
vanuit de ondernemers, politie, gemeente en brand-
weer werken samen aan een schoon, heel en veilig 
industrie-, of winkelgebied. We stemmen het werk 
af, zodat we zaken snel en zorgvuldig op kunnen 
pakken. Daarbij werken we aan een duurzame rela-
tie; laagdrempelig en met positieve intentie gaan we 
in gesprek over aandachtspunten om het samen nog 
beter te organiseren.

Brandveiligheid
De brandweer kijkt, bij het KVO proces, met name naar 
de (brand)veiligheid van de omgeving. Bereikbaarheid 
en bluswatervoorziening staan hierbij centraal. Bij een 
incident zoals een brand telt namelijk elke seconde. Hulp-
diensten moeten daarom altijd snel bij een pand  
of brandkraan kunnen.

Weg en brandkraanputten vrijhouden
Een auto of vrachtwagen die geparkeerd staat op een 
brandkraan of die de weg blokkeert hindert de hulpdien-
sten. Dit gebeurt regelmatig. Het kan grote gevolgen 
hebben. Bestuurders weten of realiseren zich vaak niet dat 
ze hun voertuig parkeren bovenop een brandkraan.

Brandkranen zijn platte putten in het wegdek
Brandkranen zijn putten in de straat waar de brandweer 
zijn bluswater vandaan haalt. Zonder dat bluswater kan de 
brandweer niet blussen. Tip: informeer je bezoekers dat 
ze niet parkeren op een brandkraan.

Let op gele of witte pijlen op de weg: brandkraan
Gele of witte pijlen op de weg markeren de plekken van 
de brandkranen. De brandweer plakt of spuit deze pijlen 
op de weg tijdens het controleren van de brandkranen. Zo 
kunnen mensen beter zien waar deze putten zitten, zodat 
ze er niet bovenop parkeren.

Keurmerk Veilig 
Ondernemen

Zo zien de putten en gele of witte pijlen eruit.
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Voorkom brandgevaarlijke situaties, zoals het opslaan van pallets  
binnen 10 meter van de gevel.

Sla brandgevaarlijke goederen veilig op
Ook buitenopslag is een aandachtspunt voor de brandweer. De opslag  van pallets, 
brandbaar afval, zwerfafval of spullen onder afdaken vormen een groot risico.

10 Tips: 
1.  Ruim brandgevaarlijke materialen (inclusief afvalcontainers en dergelijke) 

zoveel mogelijk op.

2.  Als dat niet kan, zorg dan dat je je materialen opslaat op ten minste  
10 meter vanaf gebouwen en/of afdaken.

3. Let ook goed op wat er bij je buren staat.

4.  Sla je afval op in onbrandbare containers met afsluitbare deksels als het  
echt nodig is om afval op korte afstand van de gebouwen en/of afdaken  
op te slaan.

5.  Beperk opslag van brandbare goederen of materialen tot een minimum.

6.  Denk aan ‘just in time’-levering van je voorraad, zodat je zo min mogelijk 
brandgevaarlijke spullen in je pand hebt.

7.  Let ook op met de opslag van brandbare vloeistoffen en gassen. Sla deze 
ook minimaal 10 meter van de gevel op.

8.  De opslag van brandbare vloeistoffen en gassen moet voldoen aan  
de PGS/CPR-normen die gelden voor dergelijke stoffen.  
https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/

9.  Portocabins en andere tijdelijke gebouwen hebben vaak een brandbare 
constructie en zijn daarom een makkelijk doelwit voor brandstichting.  
Laat ze dus altijd zo ver mogelijk van je ‘vaste’ gebouwen plaatsen.

10.  Laat tijdelijke gebouwen direct verwijderen zodra je ze niet meer nodig hebt.

Heb je vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland via 088 751 2000 of samenbrandveilig@vrzw.nl
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