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Informatieblad bluswater: brandkraanleidingen 
 
Omschrijving brandblusinstallatie  

Een brandkraanleiding is een leiding in of over particuliere grond waarop brandkranen zijn aangesloten 

voor brandbestrijding (voor leidingaanleg zie WB 3.5). De brandkranen mogen alleen bediend worden door 

hiertoe bevoegde personen. Het gebruik van brandkranen voor andere doeleinden is niet toegestaan.  

Voor sprinklers en drinkwaterinstallatie met sprinklerkoppen is een apart informatieblad beschikbaar. 
   

Brandkraanleidingen zijn in 3 groepen te onderscheiden:  

a) Brandkraanleiding met verbruik;  

b) Brandkraanleiding zonder verbruik;  

c) Brandkraanleiding met externe voeding. 

   

Principeschetsen  

A. Brandkraanleiding met verbruik  
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2. Brandkraanleiding met verbruik; verzegeling brandkraanleiding, omloopleiding voor verbruik 
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C = drinkwatergedeelte met veel verbruik 
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B. Brandkraanleiding zonder verbruik  

  

  

 

 

 

 

  

     

 

  

 

  

  

C. Droge Brandkraanleiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzegeling en afspraken gebruik brandleiding 

Brabant Water verzegelt de brandblusleidingen. Hiervoor bent u kosten verschuldigd. Brabant Water 
verwijdert deze verzegeling bij onderhoud of controle. Hierna brengen wij de verzegeling ook weer aan. 
Een sprinklerinstallatie wordt desgewenst door de eigenaar verzegeld. De eigenaar van de 
sprinklerinstallatie is verantwoordelijk voor de stand van de afsluiters.  
 
Het verbruik van een brandblusvoorziening meten wij niet. Bij natte brandblusoefeningen die door ons zijn 
toegestaan en bij brand is het waterverbruik gratis. In alle andere gevallen brengen wij het afgenomen 
water in rekening op basis van een schatting van de hoeveelheid water die via de brandblusvoorziening 
afgenomen is. De tarieven hiervoor staan in onze tarievenregeling.  
Er mag maximaal vier keer per jaar een oefening plaatsvinden. Deze oefeningen mogen elk maximaal een 
half uur duren en de waterafname vindt uitsluitend plaats met een slappe slang. 
Voor natte brandblusoefeningen moet ten minste 48 uur voor de oefening toestemming gevraagd worden 
bij de contactpersoon van Brabant Water. Is de brandblusleiding na brand gebruikt? Dan moet dit binnen 
één werkdag gemeld worden aan de contactpersoon van Brabant Water.  
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https://www.brabantwater.nl/klantenservice/tarieven
https://www.brabantwater.nl/zakelijk/producten-en-diensten/brandblusvoorziening
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Algemeen  

Als eigenaar of beheerder van de installatie bent u verplicht de drinkwaterinstallatie te beheren, zó dat 
drinkwaterkwaliteit tot aan het tappunt gehandhaafd blijft. De drinkwaterkwaliteit kan beïnvloed worden 

door leidingmateriaal, aangesloten toestellen, onvoldoende verversing en ongewenste opwarming.  

Drinkwaterinstallaties moeten voldoen aan de drinkwaterwetgeving, verder uitgewerkt in de NEN 1006 en 
de waterwerkbladen, zie voor de toe te passen beveiliging waterwerkblad 3.8, voor brandblusinstallaties 

waterwerkblad serie 4.5 en voor onderhoud/beheer/nadere verplichtingen waterwerkblad 1.4G. De 

voorwaarden van Brabant Water (Algemene voorwaarden en Aansluitvoorwaarden) zijn ook steeds van 

toepassing. Dit geldt ook voor wijzigingen. Praktijkvoorbeelden, uitleg en toelichting vindt u op onze 

informatiebladen.  
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