
Persnota hydranten 

Status van hydranten voortaan digitaal raadpleegbaar in West-Vlaanderen 

In 2015 sloegen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en Werkplus vzw de handen in elkaar 

voor het onderhoud van hydranten op het West-Vlaams grondgebied. Hierdoor kunnen de 

gemeenten en de brandweer snel visueel raadplegen waar de werkende pompen zich bevinden 

tijdens een brand.  

Via een digitale tool www.hydrantbeheer.be kunnen de hulpverleningszones en de gemeenten 

opvolgen waar de hydranten zich bevinden en of deze hydranten werken. Het onderhoud hiervan 

gebeurt in 85 % van alle West-Vlaamse gemeenten door de sociale economie.  

Wat is een hydrant? 

Verspreid over het grondgebied van de gemeenten liggen er hydranten of brandkranen. Hydranten 

maken deel uit van het waternetwerk van de bevoegde watermaatschappij en zorgen voor een 

rechtstreekse watertoevoer. De hulpverleningszones maken gebruik van deze hydranten om bij een 

brand over een continue watertoevoer te beschikken. Zo’n uitgebreid netwerk aan hydranten is 

noodzakelijk voor het efficiënt optreden van de brandweer én om de veiligheid van de burger te 

garanderen. De lokale overheden hebben de verplichting om hun brandkranen te inventariseren en 

na te zien. Dit verloopt in een tweejaarlijkse cyclus waarbij het éne jaar een beperkte controle 

gebeurt, het andere jaar een uitgebreide controle.  

 

Samenwerking met de sociale economie 

Werkplus vzw uit Waregem (www.werkplus.be) is een sociaal economiebedrijf die in de 

hulpverleningszone Fluvia de kans kreeg om controles uit te voeren en ervaring op te bouwen. In 

2015 sloten Werkplus vzw en de POM een samenwerkingsakkoord af. Ook de regisseurs sociale 

economie van West-Vlaanderen zetten mee hun schouders onder dit project. 

Werkplus liet, met de steun van Zuid-West-Vlaanderen, een webtoepassing www.hydrantbeheer.be 

ontwikkelen. Zo kunnen alle handelingen op terrein onmiddellijk digitaal geregistreerd worden en 

wordt er ingestaan voor een vlotte rapportering naar de watermaatschappij, de hulpverleningszones 

en de gemeenten.  Via dit digitaal netwerk kunnen we het noodzakelijk onderhoud ook gemakkelijker 

inplannen en opvolgen. 

Het voorbije jaar stapten verschillende sociale economiebedrijven mee in het verhaal. Ook in de 

regio Westhoek zijn De Groene Kans, Interwest, Sowepo en Westlandia betrokken partij. De 

doelgroepmedewerkers gaan in duo op baan en registreren de controles en herstellingen via een 

tablet rechtstreeks op www.hydrantbeheer.be. Door dit systeem te gebruiken krijgen ze een 

onmiddellijk overzicht van welke hydranten zich allemaal in hun buurt bevinden. Zij voeren de 

meeste herstellingen zelfstandig uit en schatten zelf in welke herstelling het meest aangewezen is. 

Doordat de hydranten zich langs de openbare weg bevinden, is het ook heel belangrijk dat zij de 

veiligheidsvoorschriften volgen.  

Met dit project creëren we een extra werkvolume voor de sociale economie. Het onderhoud van 

68500 hydranten in West-Vlaanderen zorgt voor 41648 uren extra werk. Bovendien bouwen de 

doelgroepmedewerkers hierdoor een aantal competenties uit die de doorstroom naar de reguliere 

arbeidsmarkt bevorderen. 

http://www.hydrantbeheer.be/
http://www.werkplus.be/
http://www.hydrantbeheer.be/
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68500 hydranten gecontroleerd door de sociale economie 

85 % van het totale netwerk van hydranten  

41648 uren extra werk voor de sociale economie 

 

Samenwerking met de watermaatschappijen,  hulpverleningszones en gemeenten 

Voor de huidige werking van de watermaatschappij, de gemeente en de hulpverleningszone is het 

een meerwaarde om de jaarlijkse controles van hydranten uit te besteden. Dit project bewijst dat 

samenwerking met veel verschillende partijen zeker mogelijk is. Het was een immense uitdaging, 

maar het belang van deze materie en de veiligheid van de burger nam de overhand. Het schip is 

vertrokken, bijsturing onderweg zal nodig zijn, maar het project zit op kruissnelheid. 

 

 


