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Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012 

NVBR-Publicatie Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 

BRL-K614 (bindend verklaard per 6-3-2018) Beoordelingsrichtlijn voor Kiwa 
productcertificaat van brandkranen 

NEN 1594/C2 (zorgplicht)   Droge blusleidingen in en aan gebouwen 

 

Toelichting 
• Brandkraan of -hydrant 

• Bluswatervoorziening (geslagen waterput, vijver, waterbassin, enz.) 

Wanneer geen toereikende openbare bluswatervoorziening aanwezig is, moet worden 
zorggedragen voor een toereikende niet-openbare bluswatervoorziening. Voorbeelden van 
bluswatervoorzieningen zijn een brandkraan of andere aansluiting op het drinkwaternet of 
ander leidingnet voor bluswater, een watervoorraad zoals een reservoir, een bassin, een 
blusvijver, een waterput of een bron (grondwater) of oppervlaktewater zoals een meer, de 
zee, een sloot, of een kanaal. 

 

Voorschriften 
Een bluswatervoorziening moet altijd bereikbaar en betrouwbaar zijn. Zo kan het 
bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen om te voorkomen dat een 
bluswatervoorziening wordt geblokkeerd door geparkeerde auto’s of andere objecten. Tevens 
moet rekening gehouden worden met droogte of vorst. 

 

Primaire bluswatervoorziening 

Een goed voorbeeld van een primaire bluswatervoorziening is een brandkraan, ook wel 
brandhydrant genoemd. Een primaire bluswatervoorziening kan ook een alternatieve bron 
zijn, zoals een blusvoertuig. Dan dient er wel minimaal gedurende één uur de benodigde 
capaciteit aan bluswater beschikbaar te zijn via de alternatieve bron, oftewel er dient voor 
aanvulling van de watervoorraad gezorgd te worden. Een vaste brandkraan dient uiteraard 
altijd betrouwbaar te zijn en zonder beperkingen in tijd de benodigde capaciteit te leveren. 
De maximaal toegestane afstand tussen een primaire bluswatervoorziening en een 
brandweeringang van een bouwwerk mag niet meer dan 40 m bedragen (inclusief omwegen 
door scheidingen als bijvoorbeeld grachten, indien van toepassing). In het specifieke geval 
van wegtunnels zijn deze voorzien van een bluswatervoorziening die bij brand gedurende ten 
minste 60 minuten een capaciteit van ten minste 120 m³/h kan leveren. 
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Secundaire bluswatervoorziening 

Met een secundaire bluswatervoorziening kan de brandweer binnen 15 minuten na aankomst 
water op de brandhaard hebben. Zo’n secundaire bluswatervoorziening is bijvoorbeeld een 
geboorde put, een opstelplaats bij een vijver of een ander open water met voldoende diepte 
en voldoende water om ten minste vier uur te kunnen pompen. De minimale 
bluswatercapaciteit die uit de bluswatervoorziening te onttrekken is, bedraagt 90 kubieke 
meter per uur, oftewel 1500 liter per minuut. Deze bluswatervoorziening moet aanwezig zijn 
binnen een straal van twee keer 160 meter van een bouwwerk. Dit is de inzet van twee 
blusvoertuigen met één als haler (bij de bluswatervoorziening) en één als blusser (bij de 
brand). 

 

Tertiaire bluswatervoorziening 

Een tertiaire bluswatervoorziening is aanvullend op de primaire en secundaire 
bluswatervoorziening en wordt vooral gebruikt voor rampenbestrijding of grootschalig 
optreden. Dit type bluswatervoorziening voorziet in een grote leveringscapaciteit en mag een 
grote afstand tot het brandobject hebben. 

 

Een brandkraan of brandhydrant voldoet aan de Zorgplicht zoals omschreven in het 
Bouwbesluit 2012 Artikel 1.16 Zorgplicht: 

Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit: 

a. Functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften. 

b. Wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd.  

c. Wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan 
wel voortduurt.  

 

Naleving voorschriften 
Beheer, onderhoud en controle zijn afhankelijk van de voorschriften van de fabrikant van de 
installatie. Indien deze voorschriften of onderhoudsadviezen ontbreken, is het raadzaam om 
regelmatig, één keer per jaar, onderhoud uit te voeren om de werking van de voorziening te 
kunnen garanderen.  

In verband met de informatieplicht, zoals omschreven in de Algemene wet bestuursrecht, 
dienen in geval van een controle door bevoegd gezag, alle werkzaamheden, storingen en 
onderhoud aan de installatie te worden geregistreerd. 

 

In het kader van zorgplicht is het niet onverstandig om periodiek (tenminste 5-jaarlijks) de 
primaire bluswatervoorziening, in geval van een brandkraan, functioneel te beproeven. Dit 
kan worden voldaan door een drukproef/capaciteitstest uit te voeren. Voor het uitvoeren van 
deze proef kan de brandkraan beschouwd worden als een stijgleiding/blusleiding cf. NEN 

https://www.obex.nl/kennisbank/bluswatervoorziening
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1594. Daarbij dienen de capaciteiten aangehouden te worden die gelden voor een primaire 
bluswatervoorziening. 

 

Documenten 

- Voorschriften fabrikant met betrekking tot beheer, onderhoud en controle. 
- Onderhoudsrapportage. 
- Logboek t.b.v. de registratie van beheer, onderhoud en controle. 
- Rapport 5-jaarlijkse drukproef/capaciteitstest primaire bluswatervoorziening. 
 

 


