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Nieuwsbrief bluswater

Bluswater vanzelfsprekend?
In Veiligheidsregio
Brabant-Noord werken hulp-
diensten samen aan veiligheid. 
Dat doen ze niet alleen. Ook 
inwoners, bedrijven en instel-
lingen leveren een belangrijke 
bijdrage.

De brandweer is betrokken bij 
38 Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) trajecten in de regio.  
In een KVO-traject werken we 
samen met ondernemers, politie 
en gemeenten aan veilige winkel-
gebieden en bedrijventerreinen. 
Dat doen we op basis van een 
duurzame en structurele samen-
werking.

Deze nieuwsbrief is bedoeld om 
ondernemers die aangesloten zijn 
bij een KVO-traject op de hoogte 
te brengen van ontwikkelingen en 
adviezen te geven op het gebied 
van brandveiligheid.

Bij een brand heeft de brandweer water nodig om te blussen. Het lijkt 
vanzelfsprekend dat wij altijd en overal voldoende water hebben. Wij krijgen 
regelmatig uit de KVO overleggen vragen over de bluswatervoorzieningen 
op de industrieterreinen, zoals: 
• Is er voldoende bluswater beschikbaar?  
• Waar komt bluswater vandaan?  
• Wie is er verantwoordelijk voor bluswater?

Is er voldoende bluswater beschikbaar?

Om te kunnen bepalen hoeveel bluswater er nodig is, wordt door de brandweer 
gebruik gemaakt van maatgevende scenario’s. Hierbij kijken wij met de vergun-
ningverlening naar het gebouw, de activiteiten in of rond een gebouw en naar de 
omgeving waarin het gebouw staat of de activiteit die er plaatsvindt.

Hoe een brand zich ontwikkeld is van vele factoren afhankelijk:  
• Zijn er veel brandbare materialen aanwezig?  
• Hoe is het met brandpreventie gesteld?  
• Hoe groot is het bedrijf?  
• Waar staat het bedrijf? 
• Zijn er gevaarlijke stoffen in het bedrijf aanwezig?  
• Hoe snel kan de brandweer er zijn?
Om de bluswaterbehoefte te kunnen bepalen wordt op basis van een scenario 

analyse de bluswaterbehoefte voor diverse functies op de industrieterreinen 
vastgesteld. Deze behoefte wordt aangeven in een bepaalde hoeveelheid 

water die beschikbaar moet zijn binnen een bepaalde tijd na aankomst 
van de brandweer. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling 

van een brand in de tijd.
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Tot slot
Naast bovenstaande specifieke tips zijn 
er meer tips te vinden op www.brand-
weer.nl/brandveiligheid. Brandweer 
Brabant-Noord voert de nodige contro-
les uit op naleving van de regels maar 
we geven u liever tips en risicogericht 
advies. Vragen? Neem gerust contact 
met ons op via onderstaande 
contactgegevens.
 
Ook kunt u vrijblijvend bij ons terecht 
voor een Quickscan in uw bedrijf.
Met de QuickScan brandveiligheid 
richten we ons op het voorkomen van 
slachtoffers en de bedrijfscontinuïteit. 
We gaan met u in gesprek over de 
(brand)veiligheid op basis 
van een checklist met 12 
aandachtspunten. Deze is 
voor u als lid van Keurmerk 
Veilig Ondernemen gratis.

Waar komt bluswater vandaan?
• Iedere tankautospuit bij Brandweer Brabant-Noord heeft een watertank met een 

inhoud van minimaal 2.000 liter water;
• we beschikken over waterwagens met 16.000 liter water aan boord;
• er zijn ondergrondse brandkranen die zijn aangesloten op het drinkwaterleiding-

net van Brabant Water;
• op diverse plaatsen liggen geboorde putten waar grondwater uit kan worden 

onttrokken;
• en dan beschikken we nog over bluswatervijvers en open water.

Met behulp van onze tankautospuiten kan de brandweer water over beperkte 
afstanden verplaatsen. Hiernaast beschikt de brandweer ook over speciaal 
materiaal waarmee grote hoeveelheden water tot over een afstand van maximaal 
2,5 kilometer verpompt kan worden. Het spreekt voor zich dat naarmate de afstand 
tussen de waterwinning en het brandadres groter is het ook langer duurt voordat het 
bluswater op het brandadres beschikbaar is. Dit betekent dat de bluswater behoefte 
in die tijd ook toeneemt omdat de brand zich in de loop van de tijd ook 
doorontwikkelt.
In de vorige alinea beschreven bluswaterbehoefte is dit meegenomen. 
Indien niet in de bluswaterbehoefte voorzien kan worden ontstaat de situatie dat er 
een keuze gemaakt moet worden: 
• er wordt in een bluswatervoorziening dichter bij het brandadres voorzien of 
• de overschrijding van de richtlijn wordt geaccepteerd met als risico dat de brand 

zich verder kan ontwikkelen. 

Wie is verantwoordelijk dat er bluswater is?
De wettelijke verantwoordelijkheid rondom bluswater is zowel gemeentelijk als 
bij de veiligheidsregio belegd. Gemeente en brandweer zijn rondom bluswater 
met elkaar verweven en afhankelijk van elkaar: enerzijds gemeenten als lokaal 
normensteller en anderzijds brandweer als regionaal adviseur en gebruiker.  
De gemeente heeft de vrijheid om zelf afwegingen en keuzes te maken op het 
gebied van bluswater en bereikbaarheid binnen het spanningsveld: risico, veiligheid 
en kosten.  
De gemeente kan een keuze maken in hoeverre zij zelf wil voorzien in de 
beschikbaarheid van openbaar beschikbaar bluswater.  
Als de openbare bluswater voorziening niet toereikend is, bijvoorbeeld in het geval 
van grote percelen of activiteiten waarbij sprake is van een hoger risico op brand 
of branduitbreiding kan de gemeente een bedrijf verplichten om een niet openbare 
bluswatervoorziening te installeren  

Wat kunt u doen?
De overheid stelt regels die tot een minimum brandveiligheidsniveau leiden. 
Het staat u als gebouweigenaar of ondernemer vrij om voor een hoger 
brandveiligheidsniveau te kiezen en te besluiten om bijvoorbeeld in een extra 
bluswatervoorziening te investeren.

Het beste is natuurlijk om brand te voorkomen en mocht brand ontstaan 
deze zo beperkt mogelijk te houden. Als u gebreken signaleert 

aan de aanwezige bluswatervoorzieningen kunt u dit 
melden bij de brandweer.

Geboorde put


