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Droge blusleiding 

Wet- en regelgeving 

NEN 1594/C2 nl 

Bouwbesluit 2012 

Arbozorg 

 

Toelichting 
Droge blusleidingen worden toegepast in grote of hoge gebouwen als blusvoorziening voor de 
brandweer. Wanneer in een hoog of groot gebouw een brand zou uitbreken, is het heel goed 
mogelijk dat bij de blussing door de brandweer veel kostbare tijd verloren gaat door het 
uitrollen en/of naar boven brengen van slangen. Om dit te vermijden zijn in bepaalde 
gebouwen droge blusleidingen noodzakelijk. Deze stijgleidingen bestaan uit stalen buizen met 
voedings- en brandslangaansluitingen. De brandweer kan op die manier met de pomp van een 
blusvoertuig de benodigde hoeveelheid water in korte tijd op de gewenste plaats krijgen. 

 

Voorschriften 
In het kader van het Bouwbesluit en de Arbozorg moeten bedrijven en instellingen 
maatregelen treffen die erop gericht zijn kleine en grote calamiteiten in een organisatie te 
bestrijden, zoals het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het bestrijden van brand en het 
evacueren van personeel.  

Het Bouwbesluit, art. 6.29, verplicht de aanwezigheid van een droge blusleiding wanneer een 
gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger is gelegen dan 20 m boven het 
aansluitende buitenterrein. 

Pompinstallaties t.b.v. droge blusleidingen (zogenaamde brandpompen) zijn verplicht in 
gebouwen hoger dan 70 meter en moeten maandelijks functioneel worden gecontroleerd en 
zo nodig worden gerepareerd. Daarnaast moeten ze jaarlijks worden onderhouden door een 
deskundig bedrijf of persoon. De bedrijfszekerheid en inzetbaarheid ervan zijn voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de mate van onderhoud en de deskundigheid waarmee dit 
wordt uitgevoerd. 

De manier waarop deze beproevingen moeten worden uitgevoerd, is omschreven in NEN 1594. 
De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van de droge blusleiding ligt bij de eigenaar 
c.q. beheerder van het gebouw. 

De resultaten van de inspecties moeten in de vorm van een testrapport ter inzage beschikbaar 
zijn voor de brandweer. 

Een droge blusleiding kan ook worden toegepast in geval van een gelijkwaardige oplossing, 
volgens artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 “Gelijkwaardigheidsbepaling”. 
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Droge blusleiding 

Het Bouwbesluit bepaalt de aanwezigheid, het aantal blusleidingen en de locatie in het 
gebouw. Dit is vooral afhankelijk van de hoogte, de oppervlakte en de bereikbaarheid van het 
gebouw. 

Een te installeren droge blusleiding moet aan de technische voorschriften omtrent ontwerp 
voldoen aan NEN 1594. Een bestaande droge blusleiding moet voldoen aan NEN 1594, voor wat 
betreft: 

• drukbestendigheid; 

• onbrandbaarheid van het materiaal; 

• soorten koppelingen voor de aansluiting van brandslangen; 

• aanduiding van de brandaansluitingen en 

• aanduiding van de voedingsaansluitingen. 

De controle en het onderhoud van droge blusleidingen en de daarbij behorende 
pompinstallatie is geregeld in artikel 1.16 (Zorgplicht) van het Bouwbesluit. De blusleiding en 
de bijbehorende pompinstallatie moeten regelmatig op een adequate wijze worden 
gecontroleerd en onderhouden. Hiervoor dient NEN 1594 te worden gevolgd: 

• Jaarlijks onderhoud: 

1. De visuele controle van alle onderdelen, inclusief de aansluitkast. 

2. Controle voedings- en brandslangaansluitingen. 

3. Conditioneren van rubber afdichtingen. 

4. Controleren en conditioneren van de spindels. 

• Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud waarbij de droge blusleidingen onder druk worden 
beproefd op sterkte en lekdichtheid: 

1. Jaarlijks onderhoud. 

2. Controleren of het ontluchtingsventiel goed functioneert. 

3. Onder druk beproeven van de blusleidingen op 2400 kpa. 

4. Het leegmaken, indien nodig drogen, en afsluiten van de leiding. 

5. Mochten er tijdens het vullen lekkages optreden, dan worden deze indien mogelijk 
direct gerepareerd. Is dit niet mogelijk, dan wordt een reparatievoorstel gedaan.  

Bij het onderhoud moet ook de pompinstallatie worden meegenomen en beoordeeld. Na het 
onderhoud worden alle bevindingen vastgelegd in een onderhoudsrapport. Ook wordt de 
droge blusleiding voorzien van een onderhoudsetiket (sticker).  
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Droge blusleiding 

Naleving voorschriften 
Indien brandpompinstallatie aanwezig is: maandelijkse controle/onderhoud volgens NEN 1594 
aan de blusleiding en maandelijkse controle aan brandpompinstallatie. 
Jaarlijkse controle/onderhoud volgens NEN 1594: 

• bereikbaarheid en aanduidingen 

• controle van de Storz-koppelingen en de leidingen op corrosie 

• werking van afsluiters 

• onderhoud aan pompinstallatie één keer per jaar 

Vijfjaarlijkse controle/onderhoud volgens NEN 1594: 

• werkzaamheden zoals omschreven bij jaarlijkse controle/onderhoud 

• controleren functie ontluchtingsventielen 

• hydrostatisch beproeven van de blusleidingen op 1600/2400/4000KPA 

• het leegmaken, indien nodig drogen en afsluiten van de leiding 

Na het jaarlijkse onderhoud volgt een rapportage met de bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen. De tekortkomingen moeten worden opgevolgd om de installatie deugdelijk te 
laten functioneren. Dit betekent dat zo nodig ook reparaties moeten worden uitgevoerd, 
maar beter nog dat defecten worden voorkomen. 

Vijfjaarlijkse keuring van de leidingen. 

De droge blusleidingen en de pompinstallatie worden beproefd en afgeperst volgens NEN 
1594. Conform de voorschriften vindt er een rapportage plaats van deze (vijf)jaarlijkse 
keuring. De eerste keuring volgt na oplevering van de blusleiding. Tevens wordt de leiding 
voorzien van een keuringssticker.  

 

Documenten  
- Overzicht van de locaties aansluitpunten (tappunten) droge blusleiding. 

- Rapportage van het jaarlijkse onderhoud. 

- Rapportage vijfjaarlijkse keuring droge blusleiding. 

- Opleveringsrapport (eerste test na oplevering). 

- Alle droge blusleidingen dienen genummerd te zijn en te zijn geregistreerd volgens 
schema. 

- Keuringssticker op de leiding (duidelijk zichtbaar). 

- Logboek van de installatie. 

- Bewijs dat blusleidingen voldoen aan NEN 1594. 

- Maandelijks testrapport pompinstallatie gebouwen >70m.  
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Droge blusleiding 

Opmerkingen 
NEN 1594, die is aangestuurd voor bestaande bouw, kent geen aanduiding van de 
brandslangaansluitingen. Hiervoor kan NEN 1594 gebruikt worden, die wordt aangestuurd voor 
nieuwbouw. 

 


