
Brandkranen 
Met betrekking tot brandkranen is een aantal aspecten relevant: 

• Type 

• Situering 

• Onderhoud 

• Voordruk. 
Elk van deze aspecten zal hierna worden belicht. 
 
 
 
Type brandkranen 
Om bluswater af te kunnen nemen van het waterleidingnet kan zowel een 
ondergrondse brandkraan (OBK) als een bovengrondse brandkraan (BBK) worden 
toegepast. Beide typen brandkranen hebben voor- en nadelen. In bijlage 1 zijn de 
voor- en nadelen van de verschillende brandkranen tegen elkaar afgezet. De 
voordelen van bovengrondse brandkranen zijn voornamelijk gelegen in de 
gebruikssnelheid (vindbaarheid, aansluittijd). De voordelen van ondergrondse 
brandkranen ten opzichte van bovengrondse brandkranen liggen met name in het 
kostenaspect. Bovengrondse brandkranen zijn in een bestaand leidingnet namelijk 
bijna drie maal zo duur en in nieuw aan te leggen leidingnet zelfs vier maal zo duur 
als ondergrondse brandkranen1.  
 
Landelijk standpunt brandweer en waterleidingbedrijven 
Landelijk gezien is er geen standpunt bepaald met betrekking tot het type 
brandkraan. Beide typen worden in Nederland toegepast, afhankelijk van de wens 
van de brandweer en het beleid van het betreffende waterleidingbedrijf. Hierbij 
worden in de regel ondergrondse brandkranen toegepast en bij uitzondering 
(bijvoorbeeld op strategische plekken of bij risico-objecten) bovengrondse kranen2. 
 
Situering brandkranen 
 
Landelijk standpunt brandweer 
In NVBR 2003 zijn de volgende eisen opgenomen met betrekking tot de situering van 
brandkranen. Schematisch is dit weergegeven in figuur 3: 

• Voor de situering van brandkranen worden dekkingscirkels van veertig meter rond 
de brandkraan gehanteerd (zie figuur 4). Op deze wijze bedraagt de afstand 
tussen de brandkranen onderling maximaal tachtig 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 van 1,8 m.  

• Brandkranen in trottoirs moeten ten minste 0,35 m van de trottoirband liggen, 
indien langs-parkeren wordt toegepast. Bij gestoken parkeren moet die afstand 
0,75 m zijn.  

                                                 
1 WLB Amsterdam 2003 
2 Bron: WLB Amsterdam en Nibra 



• Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15 meter goed door 
blusvoertuigen kunnen worden benaderd3 (zie figuur 3). 

• De afstand tussen een primaire bluswatervoorziening en de (brandweer-) 
toegang(en) van een gebouw is maximaal 40 meter (zie figuur 3). 

• Indien in een object één of meerdere droge blusleidingen aanwezig zijn, moet er 
binnen 35 meter van elke voedingsaansluiting een brandkraan zijn. Het 
blusvoertuig moet elke voedingsaansluiting tot op maximaal 15 meter kunnen 
benaderen. 

 

                                                 
3 Tussen de brandkraan en de TS wordt om drukverlies te voorkomen en vanwege leveringszekerheid altijd 

parallel afgelegd. Dit wil zeggen dat hiervoor 2 maal zoveel slanglengtes nodig zijn. 
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Figuur 3 

Eisen m.b.t. afstanden van bluswatervoorziening, tankautospuit, en toegang van een 
object zoals geformuleerd in NVBR 2003 

 
 
Overeenkomstig de NVBR-eisen worden brandkranen zodanig aan de openbare weg 
gesitueerd, dat de brandweer bij elk object kan komen door het afleggen van 
maximaal 40 meter aan slanglengten vanaf die brandkraan. Met andere woorden, 
elke brandkraan heeft een denkbeeldige cirkel met een straal van 40 meter om zich 
heen, zijnde de reikwijdte van die brandkraan (plus afgelegde brandslangen). Dit 
wordt ook wel de dekkingscirkel van de brandkraan genoemd. De afstand tussen de 
brandkranen is daarmee op maximaal 80 meter gesteld4. Er mogen objecten in 
ongedekte stukken zijn gelegen (zie het gearceerde stukje in de linker afbeelding in 
figuur 4), maar een te grote overlap is eveneens ongewenst, aangezien er dan meer 
brandkranen dan nodig moeten worden geplaatst (zie figuur 4, rechter afbeelding). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4 
Links: voorbeeld van te weinig overlap van dekkingscirkels van de brandkranen 
Rechts: voorbeeld van te grote overlap van dekkingscirkels van de brandkranen 

 

                                                 
4 Bij een gunstige ligging van de objecten ten opzichte van elkaar, kan deze afstand maximaal 80 meter bedragen. 

TS 



De grondslag van de verschillende NVBR-eisen is niet altijd te achterhalen. In 
paragraaf 5.2 wordt hier nader op ingegaan. 
 
 
Onderhoud brandkranen 
 
Landelijk standpunt waterleidingbedrijven 
Er is geen landelijk standpunt voor de waterleidingbedrijven geformuleerd met 
betrekking tot het onderhoud van brandkranen. Hierover worden per gemeente 
afspraken gemaakt tussen het waterleidingbedrijf en de brandweer. Uitgangspunt is 
dat het waterbedrijf verantwoordelijk is voor de deugdelijke werking van de 
brandkranen in het verzorgingsgebied.  De deugdelijke werking wordt door het 
waterbedrijf periodiek gecontroleerd. Hoe vaak deze controle plaatsvindt is per 
waterleidingbedrijf verschillend. 
 
Landelijk standpunt brandweer  
In de NVBR-handleiding is het volgende opgenomen met betrekking tot het 
onderhoud van brandkranen: 
Bij de controles worden de volgende aspecten gecontroleerd en eventueel 
gecorrigeerd: 

• aanwezigheid en correctheid aanwijsbordje op paal of gevel 

• ligging straatpot t.o.v. omliggende bestrating 

• straatpot inwendig schoon (evt. zand en vuil verwijderen) 

• stofdeksel met ketting aanwezig 

• standpijp goed plaatsbaar 

• werking en evt. lekkage afsluitorgaan 

• afspuien brandkraan 

• globale controle op de capaciteit 

• werking en evt. lekkage leegloopinrichting. 
 
De zichtbaarheid en bereikbaarheid van de brandkranen is een verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Snoeiwerkzaamheden en andere werkzaamheden om 
brandkranen bereikbaar te maken worden door en voor rekening van de gemeente 
uitgevoerd. 
 
De brandkranen op het eigen terrein van een inrichting worden niet door het 
waterbedrijf gecontroleerd. Wel is het mogelijk dat op basis van een aanvullende 
overeenkomst tussen de houder van een inrichting en het waterbedrijf  het 
onderhoud door het waterbedrijf wordt uitgevoerd. 
 
Tevens kan de brandweer naar eigen inzicht de brandkranen al dan niet periodiek 
controleren. Deze controle is aanvullend op het periodieke onderhoudsprogramma 
van het waterbedrijf. De verantwoordelijkheid voor het functioneren wordt niet (deels) 
overgenomen. Wel is het mogelijk dat er tussen een gemeente en het waterbedrijf 
een aanvullende overeenkomst wordt gesloten met betrekking tot de uitvoering van 
de periodieke controles door de plaatselijke brandweer. Bij de controle van een 
brandkraan door de brandweer is het echter niet toegestaan dat hierbij de 
brandkranen worden geopend, vanwege de kans op vervuiling van het 



drinkwaternet5. Geconstateerde gebreken aan brandkranen kunnen door de 
gemeente c.q. brandweer aan het betreffende districtskantoor van het 
waterleidingbedrijf worden doorgegeven, waarna het waterleidingbedrijf zo spoedig 
mogelijk voor herstel zal zorgdragen. Noodzakelijk straatwerk en het eventueel op 
hoogte brengen van de straatpot dient evenwel door de gemeente zelf te worden 
uitgevoerd. 
 
Voordruk en leveringsdruk brandkranen 
Alvorens de standpunten van de verschillende partijen worden beschreven, zal een 
toelichting worden gegeven op de begrippen voordruk en leveringsdruk. 
 
Om de benodigde waterhoeveelheid te kunnen leveren en deze over voldoende 
afstand en/of hoogte te kunnen transporteren, moet de tankautospuit het water met 
een bepaalde druk ontvangen. Dit wordt ook wel de voordruk genoemd. 
 
Naast het begrip voordruk wordt ook vaak het begrip leveringsdruk gebruikt; de druk 
die vanuit een bepaald object geleverd wordt. In figuur 5 is schematisch aangegeven 
hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden. Elk object ontvangt dus een bepaalde 
voordruk en levert een bepaalde leveringsdruk. 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5 
 De begrippen voordruk en leveringsdruk 

 
Door drukverlies over leidingen en appendages is er altijd een verschil tussen de 
leveringsdruk van het eerste object en de ontvangen voordruk voor het daarop 
volgende object. 
Aangezien bekend is welke drukverliezen optreden over de leidingen en appendages 
kan uitgerekend worden welke druk op het hoofdnet nodig is, om uiteindelijk de 
benodigde voordruk voor de tankautospuit te kunnen leveren.  
 
Landelijk standpunt waterleidingbedrijven 
Bij bluswatercapaciteitsberekeningen van het waterleidingnet wordt door de 
waterleidingbedrijven over het algemeen de bluswatercapaciteit en de bijbehorende 
voordruk van de brandkraan als uitgangspunt genomen6. 
 
Landelijk standpunt brandweer  
Voor de brandweer is de voordruk van de tankautospuit maatgevend. Voor elke TS 
geldt een te ontvangen voordruk van 50 kPa. Dit uitgangspunt strookt dus niet met 
de benaderingswijze van de waterleidingbedrijven, die de bluswatercapaciteit van de 
brandkraan als uitgangspunt nemen. Uit een onderzoek dat is uitgevoerd in de regio 
Amsterdam e.o. (link toevoegen) is gebleken dat hier nog marge ligt als het gaat om 
bijvoorbeeld te hanteren afstanden tussen brandkranen. 

                                                 
5 Dit betekent dat slechts zeer beperkte controle mogelijk is. 
6 Kiwa/VEWIN 1999, p. 20 
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Bijlage 1 Type brandkranen  
 
 
In onderstaand overzicht zijn de ondergrondse brandkranen op een aantal 
vastgestelde aandachtspunten vergeleken en is hier een waardering aan toegekend.7  
 
  
Vergelijking van ondergrondse en bovengrondse brandkranen 
 
 Ondergrondse 

brandkraan 
Waardering Bovengrondse 

brandkraan 
Waardering 

Vindbaarheid niet 
gegarandeerd 

- -  gegarandeerd +++ 

Bereikbaarheid 
(blokkade verkeer) 

niet 
gegarandeerd 

- gegarandeerd +++ 

Aansluittijd een halve 
minuut langer 
nodig dan bij 
bovengronds8 

- in verhouding 
kort 

++ 

Kans op bevriezing aanwezig - aanwezig - 
Beschadiging door 
verkeer 

zeer kleine 
kans 

+ kleine kans  - 

Plaatsingsmogelijkheid geen 
beperkingen  

+ in smalle 
straten 
moeilijk 

- - 

Opbrengst voldoende 
(hoewel iets 
minder dan 
bovengrondse 
brandkraan) 

+ voldoende + 

Risico op vervuiling 
waterleidingnet 

reële kans - gering9 + 

Onderhoud brandkraan 
weinig, 
ruimte 
eromheen 
meer 

+ brandkraan in 
verhouding 
meer, 
ruimte 
eromheen 
minder 

- 

Beïnvloeding 
straatbeeld 

gering + groot - 

Kosten in verhouding 
laag 

+ 3 tot 4 x zo 
duur als 
ondergronds 

- - - 

 
 

                                                 
7 Bron: Nibra, Bluswatervoorziening Regio Amsterdam en Omstreken, 1 december 2003. 
8 Mantel 2001. 
9 Alle BBK's zijn voorzien van een beveiliging tegen terugstromen, bij nieuwe OBK's is deze beveiliging 

inmiddels ook aangebracht. 



+++ zeer belangrijk voordeel 
++ belangrijk voordeel 
+ voordeel 
_ nadeel 
_ _ belangrijk nadeel 
_ _ _ zeer belangrijk nadeel 
 
 
 
 
Voorbeeldscenario's 
Onderverdeling in tabelvorm op basis van soort bebouwing als indicatie voor het 
risico met koppeling naar prestatie brandweer (inzet TS-en) 
 
 Voorbeeld 

scenario’s 
Benodigde 
capaciteiten 
[m3/uur] 

Primaire 
bluswater-
voorziening 
[m3/uur] 

Secundaire 
bluswater-
voorziening 
[m3/uur] op 
max. 160m 
afstand 

Tertiaire 
bluswater-
voorziening 
 

1 Woonwijken / 
kleinschalige 
winkelgebieden, 
bouwjaar na 1945 

60 60   

2 Woonwijken / 
kleinschalige 
winkelgebieden, 
bouwjaar voor 
1945 

90 60 90  

3 Stadsgebieden (4 
bouwlagen of 
meer) bouwjaar na 
1945 

120 60 90  

4 Utiliteitsbouw 
bouwjaar na 1945 

60 60   

5 Bedrijfsterrein 
(kleinschalig) 
branddoor- en 
overslag mogelijk 
binnen 60 minuten 

225 60 90 Grootschalig 
watertransport 

6 Bedrijfsterrein 
(middelgroot) 
branddoor- en/of -
overslag mogelijk 
na 60 minuten 

225 60 90 Grootschalig 
watertransport 

7 Bedrijfsterrein 
(middelgroot) 
branddoor- en/of -
overslag mogelijk 

240 60 90 Grootschalig 
watertransport 



binnen 60 minuten 

8 Bedrijfsterrein 
volgens 
beheersbaarheid 
van 
Brand/Bouwbesluit 
fase II 

60 60   

9 (Petro-) 
chemische 
industrie 

Maatwerk 
afhankelijk 
van risico 

Maatwerk Maatwerk  

10 Emplacementen 360 60 90 Grootschalig 
watertransport 

11 Rijkswegen 60 60   

12 Agrarisch gebied  30   
 
 


