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Informatieblad eigen water, huishoudwater of bron 
 
De veiligheid van het drinkwater in uw installatie hebt u zelf in de hand.  
Dit informatieblad is van toepassing als u (ook) een drinkwateraansluiting hebt van Brabant Water. 
Als u geen aansluiting hebt van Brabant Water of de aansluiting is alleen voor (een) noodvoorziening(en) 
waarvoor geen drinkwaterkwaliteit vereist is, zoals brandblussing, dan kunnen andere voorwaarden 
gelden. Levert u water van een eigen bron als drinkwater aan derden, dan hebt u een collectieve 
watervoorziening en bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit drinkwater. De eisen hiervoor zijn 
opgenomen in de drinkwaterwetgeving*. Meer informatie hierover vindt u op de site van ILenT en van 
RIVM. 
Eigen water en huishoudwater** mogen niet als drinkwater** gebruikt worden. Voor bronwater mag dit 
onder strikte voorwaarden wel*. 
 
Eigen water 
Eigen water, zoals bijvoorbeeld teruggewonnen proceswater of oppervlaktewater, mag niet als drink- of 
huishoudwater gebruikt worden. 
 
Huishoudwater 

 Mag niet als drinkwater gebruikt worden; 

 Mag in een collectief leidingnet alleen worden toegepast voor toiletspoeling; 

 Huishoudwater mag in een woninginstallatie alleen worden toegepast voor toiletspoeling, gebruik in de 
wasmachine of het besproeien van de tuin.  

Als bron voor huishoudwater: 
 In een collectief leidingnet mag alleen van daken afstromend hemelwater of grondwater worden 

gebruikt; 

 In een woninginstallaties kan gebruik worden gemaakt van grondwater, oppervlaktewater, hemelwater 
of grijs water. 

 
Bronwater (grondwater) 

 Mag alleen onder strikte voorwaarden* als drinkwater gebruikt worden; 

 Mag in een collectief leidingnet alleen worden toegepast voor toiletspoeling; 

 Mag in een woninginstallatie alleen worden toegepast voor toiletspoeling, gebruik in de wasmachine of 
het besproeien van de tuin. 

 
Meerdere waterinstallaties in een perceel 
Hebt u naast het door Brabant Water aangeleverde drinkwater nog eigen water, huishoudwater of 
bronwater in gebruik, zie waterwerkblad 1.4G, 3.7 en 4.7, dan geldt het volgende: 

 Doet Brabant Water dienst als back-up voor de eigen watervoorziening, dan dient dit via een 
onderbreking plaats te vinden. Een of-of schakelstuk is alléén toegestaan bij agrarische bedrijven, 
zie waterwerkblad 1.4A en zie informatieblad of-of verbinding; 

 De door Brabant Water gevoede tappunten voorzien zijn van de aanduiding ‘drinkwater’ (tekst 
volgens waterwerkblad 3.7***) 

 
   

https://www.ilent.nl/onderwerpen/drinkwater/besluiten/eigen-winning-en-collectieve-installaties
https://www.rivm.nl/drinkwater/eigen-winningen
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 De door eigen water gevoede tappunten moeten zijn voorzien van de aanduiding ‘geen 
drinkwater’ (pictogram of tekst volgens waterwerkblad 3.7***); 

    
 De leidingen van de huishoudwaterinstallatie moeten onuitwisbaar zijn voorzien van de kleur mint, 

volgens RAL 6027 (en de gehele installatie moet voldoen aan waterwerkblad 4.7). 
***Zie ook informatieblad Meerdere waterinstallaties. 
 
Algemeen  
Kwaliteit drinkwater 
De kwaliteit kan beïnvloed worden door: leidingmateriaal, aangesloten toestellen, onvoldoende verversing 
en ongewenste opwarming. De aanleg en het beheer van drinkwaterinstallaties moet voldoen aan de 
*drinkwaterwetgeving verder uitgewerkt in de NEN 1006 en de waterwerkbladen. Dit geldt ook voor 
wijzigingen. Meer informatie vindt u op infodwi.nl. De voorwaarden van Brabant Water zijn ook steeds van 
toepassing. Het Meetprogramma voor een eigen winning waarbij grondwater wordt gebruikt als grondstof 
is te vinden de Drinkwaterregeling, bijlage 3, tabel IIIa. 
**Drinkwater: water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel 
voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warmtapwater en huishoudwater. 
Drinkwater is geschikt voor menselijke consumptie en voldoet aan de relevante voorschriften op basis van 
EG richtlijnen [10]. 
Huishoudwater: leidingwater dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van drinkwater en dat in collectieve 
installaties uitsluitend bestemd is voor toiletspoeling en in woninginstallaties uitsluitend bestemd is voor 
toiletspoeling, gebruik ten behoeve van de wasmachine of het besproeien van de tuin. 
Warmtapwater: verwarmd drinkwater. 
 

http://www.wetten.nl/
https://www.nen.nl/NEN-Shop/NEN-1006-leidingwaterinstallaties.htm
http://www.infodwi.nl/waterwerkbladen
http://www.infodwi.nl/
http://www.brabantwater.nl/overbrabantwater/Paginas/Voorwaarden.aspx

