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Detitelgeeft aandatwekostbaar, kwalitatief
uitstekenddrinkwatergebruikenvoorblusdoeleindeii.Eenvanzelfsprekend iets.Erzijnechter
grotegevarenverbonden aanhetdoormiddel
vaneenopzetstukonttrekken van drinkwater
aan hetleidingnet
HetbeleidbijdeNUPWNWaterleidingbedrijf
Noord-Holland was, dat,weliswaaronder
bepaaldevoorwaarden,iedereeneenopzetstuk
konhuren.Dooronjuistgebnukervankwamener
regelmatig klachtenbijhetPWNbinnen,zoals
klachtenovertroebelensmerigwater,verkleurd
wasgoed,geendruk(vuilvoordemeter),enz.
Ditresulteerdeineentweetalacties. De
eersteactie,metingangvan 1januari 19515,
washetverbiedenvanhetgebruikdoorderdenvanopzetstukken, enhetzeersterkbeperkenvandeverhuurervan.
Verhuurvindtalleennogmaarplaatsmet
inbegripvaneenPWN-medewerker.Deze
plaatst hetopzetstuk,houdt continu toezicht
enneemt nabeëindigingvandewerkzaamhedenhetopzetstuk weerweg.
Detweedeactie,ookin 1995, washet
gevenvanvoorlichtingaanallebrandweerkorpsenbinnen hetleveringsgebied vande
PWNoverhetjuistegebruikvan brandkranen
inrelatietot hetinsluiseffect. Daarovergaat
ditartikel.
Plan van aanpak
Allereerstisereenplanvanaanpakopgesteld.Daarinstonden devolgendeaandachtspunten:
hetdoelvandevoorlichtingen,voorde
directie,hetdaarbijbehorende kostenplaatje;
hetopstellenvaneenprogramma;
eenplanningvanplaatsentijdstip vande
voorlichtingsbijeenkomsten.
Hetdoelvandevoorlichtingwaste
bewerkstelligen datallebrandweerkorpsen het
belanginzienvanhetveiliggebruikenvan
brandkranen (dushetvoorkomenvanhet
insluiseffect doordebrandkraan opdejuiste
manier tebeproeven enbijbrand tegebruiken).
Intotaalzijn er38voorlichtingsavonden
gehouden.Daarbij warenperavonddrie
medewerkersca.3 à4uren betrokken (inclusiefdereistijden),nl.eenvandeauteursvan
ditartikel,eentechnisch medewerkeruit het
district waarhetbrandweerkorps zijn domiciz6
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lieheeft eneenmedewerkervandedistributiewerkplaats,diededemonstratieverzorgde.
Devoorlichting werdgegevenopdeoefenavonden vandebrandweerkorpsen, in hun
eigeninstructielokalen. Hettijdstip werdin
onderlingoverlegbepaald,waardoor het
mogelijk wasineengrootaantalgevallentwee
korpsenopéénavondtebezoeken,watveel
tijd enkostenbespaarde.Vande60aangeschrevenkorpsenzijn er53 ingegaanopde
mogelijkheid tot hetverkrijgen vanvoorlichtingoverhetgebruikvanbrandkranen.Een
zeergoedresultaat.
Ineentijdsbestek vanviermaandenzijnde
korpsendiezichhaddenaangemeldbezocht.
Hetdoelervanisalgememoreerdenwas
tweeledig:enerzijds hetaangevenwelkerisico'sengevaren hetgebruik vanbluswateraansluitingen voorhetdrinkwater kunnenopleveren,enanderzijds hetlatenzienwelketechnischebeveiligingen enorganisatotische
maatregelen mogelijk zijn omdiegevarenen
risico'stoteenminimum tebepetken.
Devoorlichting bestond uitdevolgende
drieonderdelen.
Theoretisch deel
Aandeordekwamwelkeinstantieervolgensdehuidigeregelgevingverantwoordelijk
isvoorbluswateraansluitingen enhoedatin
detoekomstgeregeldgaatworden.Sinds1995
zijn datdegemeenten. Zijhebbeneenspilfunctie indecontacten metbrandweeren
PWN.
Hetleidingnetzalnietmeeralsenige
bronvanbluswater fungeren. Erzullen alternatievengezochtmoetenworden,zoals bijvoorbeeldopenwaterofbrandputten.
Ookwerduitgelegd waaromeenverbodis
opgelegd aanderden(bijvoorbeeld riool-en
gevelreinigingsbedrijven ofmedewerkersvan
eengemeentelijke reinigings-enplantsoenendienst)omvande bluswateraansluitingen
gebruiktemaken.
Hetgebruikvandezeaansluitingen moet
zoveelmogelijk worden beperktomdater,
zoalsgenoemd,gevarenenrisico'saanverbondenzijn.Bijverkeerdgebruik kanhetinsluiseffect optreden waardoor hetdrinkwater kan
wordenbesmet.Ookishetzeerbelangrijk dat
bluswateraansluitingen uitsluitend bediend
wordendoorgoedopgeleidemensen,die
regelmatigwotden bijgeschoold.

brandkraan metopzetstukoponjuiste wijze
wordtbediend:mendraaitdannamelijkde
brandkraan open terwijl deafsluiters ophet
opzetstuk nogdichtstaan. Hierdoor kanvuil,
dataltijd indebrandkraanaanwezigis,inde
hoofdleiding terechtkomen.Anderegevaren
enrisico'svoordedrinkwaterkwaliteit die
doorhetgebruik van bluswateraansluitingen
kunnen ontstaan,zijn bruin waterenterugstromingvanvloeistoffen. Mededaarom isde
brandweer verplicht omvoorafaanPWNte
meldendatzij brandkranen gaatbeproeven.
Hierbij moetzijdetijdsduur vanhetbeproevenzokortmogelijk houden.Dezemeldingen
zijn nodigopdatPWNvragen vanconsumentenopdejuistewijzekanbeantwoorden.Ook
kunnen ereventueelmaatregelen genomen
wordenomvervuilingvanhetnetzoveel
mogelijk tebeperken.Verderishetvangroot
belangdatdekorpsengebrekenaanbrandkranenzospoedigmogelijk aandePWN doorgeven.Hiervoor heeft PWNeenformulier ontworpen:'Kennisgevinggebrek brandkranen'.
Opdit formulier isaangegevenwelkeinstantie
verantwoordelijk isvoorwelkegebreken
(gemeenteofPWN)envoorhetdragenvande
eventueledaaraan verbonden kosten.
Stellen van vragen
Opdeinformatiebijeenkomsten werdna
hettheoretischedeeldemogelijkheid geboden
tothetstellenvanvragendiebetrekking haddenopdegehouden presentatieenopaanverwante onderwerpen.
Aandehand vandeverzameldevragenis
eengoedbeeldontstaan vanwaterzoalbinnendekorpsen 'leeft' enwaarzicheventuele
knelpunten voordeden.
Demonstratie brandkraanmodel
Deafsluiting,ookhet'klapstuk'vande
avond,bestond uiteendemonstratie vanhet
insluiseffect doormiddelvaneendoorzichtig
brandkraanmodel. Erwerdgedemonstreerd
watergebeurt alsdeafsluiters ophetopzetstuk nietopenstaan wanneer debrandkraan
wordtgeopend.Dealgemenereactiewaser
eenvanverbazingenontzetting,omdatde
meesteaanwezigen hiernognooitbijhadden
stilgestaan.Aansluitend isuiteraard ookgedemonstreerd watdejuistehandelwijze is. PWN
kanzeker terugkijken opzeergeslaagdeavonden,dievolledigaanhetdoelhebben beantwoord.Erheeft uitgebreide verslaglegging
plaatsgevonden, inhetbijzonder naaraanleidingvandediversevragen.Ç
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