
Voorschriften 

watermeterput

Behorend bij: ‘Aanwijzingen voor aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet’

Houten deksel met handgreep 120 x 30 mm Buitenmuur
Hoekijzer L 30 x 30 x 3 mm
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Handgreep: gat 120 x 30 mm

Hoekijzer: L 30 x 30 x 3 mm

Meetinstallatie
Maten put in mm
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Aansluitleiding

Qn 21/2, 22 mm (3/4 ")

Qn 31/2, 28 mm (1 ")

Qn 10, 42 mm (11/2 ")
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1 Toepassing

1.1 Deze eisen zijn zowel van toepassing op afzonderlijke woningen of bedrijfs-

ruimten, als ook voor woongebouwen.

1.2 De aansluiting heeft een diameter van ten hoogste ø 42 mm.

(max. cap. 14 m3/h.)

2 Plaats in het gebouw

2.1 De watermeterput moet achter de voordeur, de hoofdingang of in een andere 

daarvoor geschikte afgesloten ruimte op de begane grond worden gemaakt.

2.2 De watermeterput moet vorstvrij zijn en toegankelijk zijn vanuit een 

vorstvrije ruimte.

2.3 De meetinrichting moet bereikbaar zijn voor de gebruiker en voor Brabant 

Water N.V.

3 Functionele eisen

3.1 De afmetingen van de waterput zijn afhankelijk van de benodigde capaciteit

van de drinkwaterinstallatie. De minimale diepte van de put is altijd 0,60 meter.

Als zich onder de begane grondvloer een kruipruimte bevindt, moet de diepte

van de watermeterput daaraan aangepast worden, zodat de putwanden het

zandbed van de kruipruimte raken.

3.2 De wanden van de watermeterput moeten worden uitgevoerd in beton, metsel-

werk of ander duurzaam materiaal, een en ander ter beoordeling van Brabant

Water N.V.

3.3 De vloer van de put dient van zand te zijn, eventueel voorzien van een laagje 

grind. De opening onder het deksel moet dezelfde afmetingen hebben als 

de watermeterput.
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3.4 Afhankelijk van de afmetingen van de watermeterput moet het deksel uit

meerdere hanteerbaredelen worden samengesteld (met een maximum

individueel gewicht van 5 kg.) 

4 Inrichting Watermeterput

4.1 De watermeterput mag alleen worden gebruikt voor de opstelling van de water

meter en de stopkranen van de groepindeling van de drinkwaterinstallatie. Het 

is niet toegestaan kabels of andere leidingen door of onder de watermeterput 

te leggen.

4.2 Het moet mogelijk zijn voor Brabant Water N.V. om de watermeter en hulp-

stukken na de montage op een deugdelijke manier te kunnen ondersteunen 

en beugelen.

5 Mantelbuis

5.1 Als de fundering van het gebouw meer dan 1,00 meter onder het maaiveld

ligt, of als de watermeterput verder dan 0,40 meter van een buitenmuur is

gelegen, dan moet een mantelbuis worden aangebracht.

5.2 De mantelbuis moet zodanig, door en / of voor rekening van de aanvrager,

worden aangebracht dat de wateraansluiting met 1,00 meter gronddekking

kan worden doorgevoerd naar de hoek van de watermeterput.

5.3 De mantelbuis moet uit één stuk zijn vervaardigd en moet bij plaatsing aan

beide zijden worden afgedicht.

5.4 De lengte van de mantelbuis, gerekend vanaf het invoerpunt in het gebouw tot

de invoering in de watermeterput, mag niet meer bedragen dan 3,00 meter.

6 Afwijkingen

6.1 Als niet aan de bovenstaande voorschriften kan worden voldaan, moet in het

ontwerpstadium worden overlegd met Brabant Water N.V.
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