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Ontwerp watervoorziening
Deze presentatie geeft een globale uitleg over de opbouw 

en de verschillende vigerende normen die gebruikt worden 
voor bovengrondse watertanks als watervoorziening in de 

brandbeveiliging zoals bij o.a. sprinklerinstallaties.

In België zijn er 3 normen die voornamelijk gebruikt 
worden; CEA, FM en NFPA

Avasco Industries nv                                            Gerrit Kruithof

Asse-Zellik , 29 april 2015
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Watervoorziening
Een watervoorziening kan bestaan uit verschillende bronnen:

-Bovengrondse watertank
-Ondergrondse kelder
-Bronpomp
-vijver

In deze presentatie zullen wij de bovengrondse watertank aanschouwen.

Het water wordt via een pompset(s) uit de tank gehaald via een zuigleiding op de 
tank waar aan de binnenzijde een anti-vortexplaat aanwezig is om een vortex te 
voorkomen naarmate het waterpeil zakt.
De werking is simpel, door vergroting van de aanstroomlengte
(is omtrek anti-vortexplaat) daalt de stroomsnelheid. 
Afmetingen anti-vortexplaat en vrije aanstroomopening eronder is in de 
vigerende normen als FM-NFPA-CEA vastgelegd.
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Watervoorziening
• CEA4001 is de meest bekende en toegepaste norm in België:
-Géén certificaat en géén listing.
-Géén richtlijnen voor stabiliteit en/of kwaliteit…..???..........
-Stabiliteit dient wettelijk echter wel volgens relevante EN- normen (eurocodes) 

als EN 1991, EN1993, etc. te zijn.
-Kwaliteit is niet voorgeschreven, echter zijn er voorschriften in voorbereiding die 
dit gelijkstellen aan FM en NFPA met certificatie én listing. 

Uiteindelijk is het belangrijk dat een watertank betrouwbaar en gekeurd is
door een vakbekwame instantie!

-Plaatdikte minimaal 2,0 mm en zinklaag minimaal 600 gr/m² = 45 micron per zijde.
-Inwendig voorzien van 2 lagen bitumen en 3 lagen op de wind-waterlijn of een 
volledige kunststof liner systeem.
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• FM is eveneens een bekende en toegepaste norm.
-Certificatie en opgenomen in een listing.
-Beperkt in hoogte, maximaal 12 meter of individuele 
certificatie is vereist.

-Duidelijke richtlijnen voor stabiliteit én kwaliteit door de 
norm vastgelegd.

-Plaatdikte minimaal 2,5 mm en zinklaag minimaal 600 gr/m² = 45 micron  per zijde.
-Inwendig voorzien van 2 lagen bitumen en 3 lagen op de wind-waterlijn
of een volledige kunststof liner systeem.

Watervoorziening
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Watervoorziening 
• NFPA22 is tevens een bekende en toegepaste norm.
-Dezelfde richtlijnen als voor FM uitvoering.
-Géén certificatie en géén listing.
-Niet beperkt in maximale hoogte, in tegenstelling met FM.
-Wel duidelijke richtlijnen voor stabiliteit én kwaliteit.
-Plaatdikte minimaal 2,5 mm en zinklaag minimaal 600 gr/m² = 45 micron per zijde.
-Inwendig voorzien van 2 lagen bitumen en 3 lagen op de wind-waterlijn
of een volledige kunststof liner systeem.
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Watervoorziening

Zo zijn er ook normen als NENZo zijn er ook normen als NEN--EN12845 (LPCB) en EN12845 (LPCB) en VdSVdS, echter deze zijn , echter deze zijn 
niet zo van belang voor toepassing in Belginiet zo van belang voor toepassing in Belgiëë..
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Watervoorziening
• Specifiek voor watertanks zijn er in de vigerende normen voorschriften opgenomen 

voor periodieke inspecties en onderhoud:

• CEA4001 § 18.4.5 en § 18.4.6 periodieke inspectie iedere 3 jaar (ROV) en leegmaken na
maximaal 15 jaar. (reinigen en coaten of liner vervangen)

• FM Datablad 2-81 § 2.3.16 periodieke inspectie iedere 5 jaar (ROV) en leegmaken na
maximaal 10 jaar. (reinigen en coaten of liner vervangen)

• NFPA 25 § 6-2.4 periodieke inspectie iedere 5 jaar (ROV) en leegmaken na maximaal 10 
jaar. (reinigen en coaten of liner vervangen)

• De onderhoudsvrije termijn en specifieke inspectievoorschriften wordt niet door de 
normen voorgeschreven, maar dienen door de zelf fabrikant te worden vastgelegd bij 
levering.
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Watervoorziening
• De watertank wordt opgebouwd en verankerd aan  een betonnen funderingsplaat die stabiel 

en voldoende draagkrachtig dient te zijn.

• De netto capaciteit dient conform de vigerende normen te worden gedimensioneerd:
-CEA: vanaf  100 mm boven de anti-vortexplaat tot overloopniveau.
-FM en NFPA: vanaf anti-vortexplaat tot overloopniveau.

• Afmetingen van de tank afhankelijk van de beschikbare ruimte qua diameter of hoogte.

• Vorstbeveiliging kan met dompel elementen en/of circulatie gebeuren.

• Aansluitingen op de tank zijn conform opgave sprinklerinstallateur, doch minimaal benodigd 
zijn overloop, overstroomopening, leeglaat, niveaumeter, verwarming met wakreservoir, 
kooiladder met dakluik en mangat.

• Functioneel minimaal benodigd zijn vulleiding stadswater, koelwaterretour (indien 
dieselmotor), testretour, overdrukretour (indien nodig) en zuigleiding(en) met anti-
vortexplaat.
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Watervoorziening
Het is van essentieel belang dat een watertank betrouwbaar is
naar stabiliteit en kwaliteit (zijn afhankelijk van elkaar!) om een lange 
periode van bedrijfszekerheid te waarborgen.

Zeer recent is er helaas een geval bekend van instorting van een watertank 
door gebrek aan onderhoud, schade +/- € 500.000

Er wordt helaas (nog) te weinig officiële aandacht gegeven aan de
vereiste kwaliteit hiervoor, alleen al het feit dat ook de waterkwaliteit, 
de juiste aarding, de aanwezigheid van zwerfstromen    
(onder- of bovengrondse hoogspanningskabels en spoorwegen), van zeer 
grote invloed kunnen zijn op de levensduur van de tank.

Géén water beschikbaar, door welke reden dan ook, is een groot probleem naar 
de vereiste beveiliging van het bedrijfsgebouw…..
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Watervoorziening
Voor gegalvaniseerde oppervlakken is er in de normen geen corrosVoor gegalvaniseerde oppervlakken is er in de normen geen corrosietoeslag voorgeschreven in tegenstelling met ietoeslag voorgeschreven in tegenstelling met 
gelaste tanks, dus de zinklaag zal de stalen tankwand onvoorwaargelaste tanks, dus de zinklaag zal de stalen tankwand onvoorwaardelijk moeten kunnen beschermen tegen corrosie.delijk moeten kunnen beschermen tegen corrosie.

Zink continue ondergedompeld in voorgeschreven zuivere stadswateZink continue ondergedompeld in voorgeschreven zuivere stadswater heeft een continue corrosiesnelheid r heeft een continue corrosiesnelheid 
(=opofferingssnelheid) van ongeveer 0,10(=opofferingssnelheid) van ongeveer 0,10--0,15 gr/dag, afhankelijk van de factoren zoals eerder genoemd.0,15 gr/dag, afhankelijk van de factoren zoals eerder genoemd.

Een kleine rekensom geeft al snel aan dat de periode van 10 jaarEen kleine rekensom geeft al snel aan dat de periode van 10 jaar met alleen galvanisatie niet gehaald zal worden, dus met alleen galvanisatie niet gehaald zal worden, dus 
een extra bescherming zal er nodig zijn.een extra bescherming zal er nodig zijn.

Er zijn type watertanks die inwendig voorzien zijn van een bitumEr zijn type watertanks die inwendig voorzien zijn van een bitumenlaag, welke het directe contact van zuurstof (in het enlaag, welke het directe contact van zuurstof (in het 
water) met de zinklaag belemmerd en zodoende een beschermde funcwater) met de zinklaag belemmerd en zodoende een beschermde functie geeft. tie geeft. 
Onderwater inspectie is perfect mogelijk om de conditie van de tOnderwater inspectie is perfect mogelijk om de conditie van de tankwand en de structurele boutverbindingen te ankwand en de structurele boutverbindingen te 
beoordelen.beoordelen.
Aandachtspunten voor inspectie zijn de conditie van de Aandachtspunten voor inspectie zijn de conditie van de bitumencoatingbitumencoating, mastiekvoegen en wind/waterlijn., mastiekvoegen en wind/waterlijn.
De inspectie van De inspectie van bitumencoatingbitumencoating is belangrijk omdat dit het eerste contact met de zinklaag moetis belangrijk omdat dit het eerste contact met de zinklaag moet vermijden.vermijden.

Er zijn ook type watertanks die inwendig voorzien zijn van een Er zijn ook type watertanks die inwendig voorzien zijn van een z.g.nz.g.n. kunststof . kunststof linerliner, welke niet kan roesten, maar het , welke niet kan roesten, maar het 
nadeel is dat er nadeel is dat er ggéééénn inspectie tussen inspectie tussen linerliner en tankwand mogelijk is.en tankwand mogelijk is.
Aandachtspunten voor inspectie zijn conditie tankwand en structuAandachtspunten voor inspectie zijn conditie tankwand en structurele boutverbindingen rele boutverbindingen achterachter de de linerliner, ophanging , ophanging 
linerliner en mogelijke beschadigingen van scherpe randen of ijs.en mogelijke beschadigingen van scherpe randen of ijs.
De inspectie De inspectie tussentussen linerliner en tankwand is noodzakelijk gezien de mogelijke corrosie door cen tankwand is noodzakelijk gezien de mogelijke corrosie door condensatie en/of ondensatie en/of 
lekkageslekkages…………..ervaring in de markt leert dat deze inspectie tot grote verass..ervaring in de markt leert dat deze inspectie tot grote verassingen kan leideningen kan leiden……..



BFSN

Watervoorziening
Het dak (afdekking) van de watertank is om de grootste vervuiling buiten te houden, waarbij 
de draagconstructie ten allen tijden boven het waterniveau moet blijven, dus géén kolommen 
en minimaal 370 mm vrijboord.
Uiteraard dient het stabiel te zijn voor de sneeuw (50 kg/m²) of windbelasting (25 m/sec)

Het dak behoeft niet hermetisch gesloten te zijn en zal een beetje doorbuigen onder de 
belasting van het eigengewicht, wat geen enkele nadelige invloed heeft.
Een beetje lekwater van regen in de tank kan géén kwaad…..

IJsvorming in de tank is géén probleem naar stabiliteit, ijsvorming zoekt namelijk de weg van
de minste weerstand en zal dus aangroeien naar beneden.

Verwarming en/of circulatie is essentieel voor een wak te houden, om suppletie te waarborgen 
zoals vereist in de norm bij een beperkte watervoorraad.
Uitloop suppletie dient dan wel in het wak te zijn.



BFSN

Watervoorziening
Ik hoop met deze informatie een stap gezet te hebben in een wijziging van het 
denkbeeld van “het is maar watertank”, naar een visie met het besef van het 
belang van een betrouwbare watervoorziening…..!

Het denkbeeld dat een gegalvaniseerde tank een levenlang kan meegaan is 
deels waarheid, doch daar zijn wel wat voorwaarden aan verbonden…..

Normen, opvolging en inspecties zijn hier een vereiste, echter zijn daar grote 
tekortkoming in welke op dit moment punt der discussie zijn.

Dank voor Uw aandacht,

VRAGEN?


