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Zowel het ontwerp, de uitvoering, het beheer (en onderhoud) als het gebruik van de 

leidingwaterinstallatie beïnvloeden of het water in de installatie aan de wettelijke 

kwaliteitseisen kan blijven voldoen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de 

inhoud van de leidingen ten minste wekelijks wordt ververst. In het TVVL Themajaar 

2017 ‘Water’ verzorgt TVVL Magazine een serie artikelen over NEN 1006:2015 

waarin een aantal thema’s van het normblad onder de loep wordt genomen. In 

dit zesde artikel van de serie bespreken we de verschillende aspecten van goede 

doorstroming in leidingwaterinstallaties. 

NEN 1006:2015 gaat uit 
van wekelijkse verversing 
leidinginhoud 

W.J.H. (Will) Scheffer, Rehva Fellow/TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken; ing. E. 
(Eric) van der Blom, voorzitter TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken, Uneto-VNI 
(Techniek en Markt).

De belangrijkste voorwaarden om de kwaliteit 
van het leidingwater tot aan het tappunt op 
het wettelijk niveau te kunnen handhaven zijn 
een betrouwbare hygiënische leidingwaterin-
stallatie en een deugdelijk (thermisch) beheer. 
Een goede doorstroming en verversing van het 
leidingwater in het leidingsysteem zijn daarbij 
van belang. Het voorschrift met betrekking 
tot doorstroming en verversing in de oude 
versie van NEN 1006 (2002) riep vragen op. 
Dat voorschrift luidt: ‘Een leidingwaterinstal-
latie moet zo zijn uitgevoerd, dat bij normaal 
gebruik een zodanige doorstroming van alle 
leidingen wordt bereikt, dat een voldoende 
verversing is gewaarborgd.’ Wanneer is er 
sprake van ‘normaal gebruik’, wat wordt onder 
‘voldoende verversing’ verstaan en is dat wel 
voor ‘alle leidingen’ mogelijk? 

 FUNCTIONELE KWALITEIT 
In NEN 1006:2015 wordt bij een aantal voor-
schriften gewezen op de ontwerpcondities. 
De ontwerpcondities zijn mede afhankelijk 

van het gebruiks- en afnamepatroon. Over 
dat patroon wordt met de opdrachtgever in 
het Programma van Eisen keuzes (afspraken) 
gemaakt ten behoeve van het ontwerp van de 
leidingwaterinstallatie. ‘Normaal gebruik’ is 
dus locatie specifiek en kan binnen die locatie 
per bouwdeel en/of installatiedeel verschil-
len. De keuzes daarvoor vindt de eigenaar/
gebruiker van de installatie terug in het ‘instal-
latiegebonden dossier’. In NEN 1006:2015 is 
het voorschrift opgenomen dat een maand na 
oplevering van de installatie een dossier met 
alle relevante informatie voor het gebruik, 
beheer en onderhoud bij de installatie aanwe-
zig moet zijn. In de loop der tijd kunnen echter 
wijzigingen in het gebruiks- en afnamepatroon 
optreden. Die moeten in het kader van goed 
beheer (beheerplan) worden gevolgd. Omdat 
ook de functionele kwaliteit van de installatie 
en het gebruik ervan bij voortduring aan de 
eisen moeten voldoen kunnen wijzigingen in 
het gebruiks- en afnamepatroon betekenen 
dat aanpassingen van de installatie en het 

beheerplan nodig zijn. 

 VOLDOENDE VERVERSING
NEN 1006:2015 verstaat onder ‘voldoende 
verversing’ in ieder geval een wekelijkse verver-
sing van de leidinginhoud. In Waterwerkblad 
WB 3.1 was die relatie al eerder gelegd. Met het 
ontwerp van de leidingwaterinstallatie moet 
dus rekening worden gehouden dat bij het 
betreffende locatie specifiek water- en sanitair 
gebruik in principe alle leidingen ten minste 
wekelijks ververst worden. Dat een wekelijkse 
verversing van de leidinginhoud in de praktijk 
niet altijd voor alle leidingen mogelijk dan 
wel is noodzakelijk, blijkt uit voorschrift 3.1.4 
van NEN 1006:2015. Daarin staat aanvullend 
dat een leidingwaterinstallatie zo moet zijn 
uitgevoerd, dat bij gebruik overeenkomstig de 
ontwerpcondities:
-  een zodanige doorstroming van alle 

leidingen wordt bereikt, dat een voldoende 
verversing is gewaarborgd;

-  langdurige stilstand wordt voorkomen;
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-  de leidingen éénmaal per week ververst c.q. 
gebruikt worden in verband met de organo-
leptische aspecten (geur, kleur en smaak);

-  aan het begin van een leidingdeel minimaal 
een terugstroombeveiliging EA is aange-
bracht indien de inhoud van dat leidingdeel 
niet wekelijks wordt ververst, en op dit 
leidingdeel geen tappunten zijn aange-
sloten voor hygiënische en consumptieve 
doeleinden;

-  een ‘dode leiding/dood eind’ niet voorkomt.
De eerste drie opsommingen moeten in 
samenhang worden gezien. De vierde en vijfde 
opsomming kunnen eveneens in samenhang 
worden beschouwd. 

 DODE LEIDING 
Het begrip ‘dode leiding/dood eind’ staat niet 
in de lijst van termen en definities van de oude 
versie NEN 1006, ondanks dat de benaming 
‘dode einden’ in die normversie wel in een 
voorschrift voorkomt, inclusief een toelichting: 

‘dode einden (leidingdelen waar beneden-
strooms geen tappunt aanwezig is) zijn niet 
toegelaten’. In de NEN 1006:2015 staat de 
volgende definitie voor dode leiding/dood 
eind: ‘leidinggedeelte waarin geen doorstro-
ming met leidingwater plaatsvindt doordat 
bijvoorbeeld op het uiteinde van dit leiding-
gedeelte geen tappunten zijn aangesloten 
(die gebruikt worden).’ Deze definitie sluit dus 
de aanwezigheid van een niet of (te) weinig 
gebruikt dan wel een te klein tappunt bene-
denstrooms niet uit. Met andere woorden: 
ook een leiding waarop wel een tappunt staat 
aangesloten, maar die niet wekelijks wordt 
gebruikt, of dat het wekelijks gebruik ervan 
niet lijdt tot een volledige verversing van de 
leidinginhoud, moet beschouwd worden als 
een dode leiding. Als dat een tappunt betreft 
voor hygiënische en consumptieve doeleinden 
(bijvoorbeeld boven een handenwasbakje in 
een technische ruimte) dan moeten (beheers)
maatregelen worden getroffen. Dat kan een 

eenmalige maatregel zijn door aanpassing 
van de leidingconfiguratie, of de wekelijks 
terugkerende maatregel van spoelen. Betreft 
het een tappunt voor andere doeleinden 
(bijvoorbeeld een cv-vulkraan) dan kan worden 
volstaan met aan het begin van die leiding 
minimaal een controleerbare keerklep (EA) aan 
te brengen. Waterwerkblad WB 3.1 (december 
2015) geeft als voorbeeld dat op het eind van 
een lange leiding, bijvoorbeeld voor het vullen 
van de cv-installatie, geen drinkwatertappunt 
moet worden geïnstalleerd waaruit slechts 
kleine hoeveelheden water worden getapt die 
ontoereikend zijn voor een volledige wekelijkse 
verversing van de leidinginhoud. 

 BRANDBLUSLEIDINGEN 
Voor brandblusleidingen, die geïntegreerd zijn 
opgenomen in een leidingwaterinstallatie, 
schrijft artikel 4.5.4 lid b van NEN 1006:2015 
voor dat aan het begin van die leidingen een 
terugstroombeveiliging EA moet worden 
aangebracht. Verdere aanwijzingen daarvoor 
staan in Waterwerkblad WB 4.5A. In aanvulling 
daarop is de wijze van aftakken van een brand-
blusleiding op een liggende doorstroomde 
leiding een aandachtspunt in verband met het 
handhaven van een hygiënische situatie. Ervan 
uitgaande dat de brandslanghaspel niet wordt 
gebuikt, is bij een naar beneden gericht T-stuk 
de kans dat sediment zich gaat ophopen groot. 
Daarom het advies om het T-stuk in die situatie 
naar boven te richten, zie figuur 1. 

 DOOD EIND 
Een dood eind ontstaat bij het afkoppelen 
van een leiding. Nieuw in het Waterwerkblad 
WB 3.1 (artikel 4.2) is dat wanneer een leiding 
van een doorgaande leiding wordt afgekop-
peld, het T-stuk in de doorgaande leiding moet 
worden vervangen door een recht verbindings-
stuk. Als dit technisch niet mogelijk is, mag 
de aftakking van het T-stuk worden afgedopt. 
Dit T-stuk moet bij voorkeur in een zodanige 
stand worden gebracht dat sediment niet kan 
bezinken in de aftakking. Het afdoppen moet 
zo kort als mogelijk op de doorgaande leiding 
plaatsvinden. De afstand tussen de afdopping 
en de buitenzijde van de doorgaande leiding 
mag niet meer bedragen dan vijfmaal de mid-
dellijn van de aftakking. 

 LEIDINGCONFIGURATIES 
Verversing van het leidingwater kan met kennis 
van de locatie specifieke gebruiks- en afname-
patronen voor een groot deel worden bereikt 
met daarop afgestemde leidingconfiguraties. 
Dat geldt voor alle hoofd-, verdeel-, groeps- en 
uittapleidingen. Ringleidingsystemen waarbij 
tappunten van twee kanten gevoed kunnen 
worden moeten worden vermeden. Indien 
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-Figuur 1- Aansluiting brandblusleiding op een liggende drinkwaterleiding. 

-Figuur 2- Aansluiting van koperen warmwaterleiding mengkraan op circulatieleiding (bron: ISSO-

publicatie 55.1)
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daaraan niet valt te ontkomen moeten de 
aansluitingen van leidingen op de ringleiding 
op zodanige plaatsen worden gerealiseerd dat 
doorstroming en de vereiste verversing van het 
water in het ringleidingsysteem is gewaar-
borgd. Verdeel- en groepsleidingen kunnen als 
een vertakt leidingsysteem worden uitge-
voerd indien de tappunten van alle daaraan 
gekoppelde uittapleidingen wekelijks worden 
gebruikt met een voldoende afname (volume) 
voor het verversen van het water in de uit-
tapleidingen en de betreffende verdeel- of 
groepsleiding. Indien het gebruikspatroon van 
een tappunt een voldoende verversing van de 
uittapleiding niet kan waarborgen, moet het 
tappunt in serie worden aangesloten (doorlus-
sen) met een benedenstrooms tappunt die dat 
voor de dan verlengde uittapleiding (plus een 
gedeelte van de groepsleiding) wel kan waar-
borgen. Een closetreservoir is als beneden-
strooms tappunt een goede optie. Indien het 
gebruikspatroon van een volledige groep van 
tappunten (bijvoorbeeld een badkamer in een 
logiesgebouw, of een toiletgroep in een evene-
mentengebouw) zodanig is, dat een wekelijks 
gebruik en verversing niet (altijd) plaatsvindt, 
dan is een gedwongen doorstroming een optie. 
Verschillende systeemmogelijkheden zijn 
daarvoor beschikbaar die zijn gebaseerd op het 
principe van het doorlussen van een ringleiding 
over de aansluitpunten/muurplaten van de 
tappunten. De ringleiding wordt met speciale 
hulpstukken (bijvoorbeeld doorstroom 
T-stukken of venturi-stromingsdelers) van de 
doorstroomde verdeelleiding afgetakt en op 
korte afstand daarop er weer op aangesloten 
zodat in de ringleiding een voldoende frequent 
gedwongen stroming plaatsvindt. Voor 
drinkwater zijn er venturi-stromingsdelers 
in een statische of dynamische uitvoering en 
voor warmtapwatercirculatiesystemen in 
een dynamische uitvoering. De dynamische 
uitvoering past zich aan op de grootte van 
de volumestroom in de verdeelleiding. De 
instructies van de systeemleverancier moeten 
worden opgevolgd. 

Effect wervels
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-Figuur 3- Effect werveling en vrije convectie in 

warmwater-uittapleiding

-Figuur 4- Temperaturen in uittapleiding met stilstaand water, aangesloten op een warmwaterleiding 

die deel uitmaakt van een circulatiesysteem met een watertemperatuur van 65°C. Opmerking: koper 

12/10 en 15/13 mm vallen vrijwel samen.

-Figuur 5- Kemper ‘Thermo Trenner’ aansluitblok

 WARMTAPWATERLEIDINGEN 
De mogelijkheden voor het doorlussen van 
warmtapwaterleidingen zijn minder dan voor 
koudwaterleidingen. Closetreservoirs zijn als 
benedenstrooms tappunt niet beschikbaar. De 
ringleiding die is aangesloten op een venturi-
stromingsdeler in een warmtapwater verdeel-
leiding die deel uitmaakt van een circulerend 
systeem is een zogenaamde circulatiedeelring. 
Het doorlussen van die ringleiding over de 
warmtapwateraansluitpunten kan gevaren 
opleveren als gevolg van warmtedoorgifte 
via de kraan aan de koudwaterleiding. Om die 
reden is in ISSO-publicatie 55.1 (handleiding 
legionellapreventie) de randvoorwaarde 
opgenomen dat de minimale afstand tussen 
een tappunt voor warmtapwater en het circu-
latiesysteem ten minste 1,0 m bedraagt en die 
uittapleiding niet wordt geïsoleerd. De achter-
grond van die randvoorwaarde wordt als volgt 
onderbouwd. De uittapleiding, aangesloten op 
een circulatieleidingsysteem die permanent op 
een temperatuur van 60-65° wordt gehouden, 

koelt niet over de gehele lengte volledig af. Het 
temperatuurverloop in het eerste gedeelte 
van de uittapleiding wordt bepaald door drie 
vormen van warmteoverdracht, zie figuur 
3. - werveling bij het T-stuk; - vrije convectie; 
- geleiding. De resulterende temperaturen 
worden tevens bepaald door de warmteafgifte 
aan de buitenzijde van de leiding en de omge-
vingstemperatuur. 

 WARMTEDOORGIFTE 
TNO-MEP heeft ten behoeve van de eerste 
versie van ISSO-publicatie 55.1 (2001) een 
memorandum opgesteld waaruit blijkt dat 
het effect van werveling bij het T-stuk met 
name afhankelijk is van de geometrie van het 
T-stuk. Toch zal volgens het memorandum 
werveling in de regel niet verder reiken dan 
een afstand ter grootte van de middellijn van 
de uittapleiding. Natuurlijke of vrije convectie 
treedt op ten gevolge van dichtheidsverschil-
len in water. De dichtheid van water neemt af 
naarmate de temperatuur daarvan hoger is. 
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  HANDMATIG SPOELEN
Er worden geen eisen gesteld aan de temperatuur van het water. Bij het spoelen wordt 
water getapt totdat een stabiele temperatuur van het water is bereikt (indicatie dat 
het water in de leiding geheel ververst is). Hierna wordt nog minimaal tien seconden 
doorgespoeld. Er worden geen eisen gesteld aan de minimum stroomsnelheid. 
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grote afname groep 
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warmtapwaterbereiding  

Uitgangspunt: 
de temperatuur van ruimten waarin waterleidingen 
aanwezig zijn is niet hoger dan 25 °C.    

lengte ww-uittapleidingen *  

* voor koperen leidingen   >  1,0 m (niet isoleren),  
   voor kunststof leidingen >  0,10 m, of  
   toepassing  speciale montageblokken         

Het water met een kleiner volumegewicht 
stijgt naar boven waarbij de opgenomen 
warmte wordt meegenomen. Het effect van 
vrije convectie is dus het grootst bij uittaplei-
dingen die aan de bovenzijde van de leiding, 
die deel uitmaakt van het circulatiesysteem, 
zijn aangesloten. Naar verwachting zal het 
effect hiervan zich slechts over een lengte 
van enige buismiddellijnen doen gelden. Bij 
een aansluiting aan de zijkant of onderzijde 
zal de vrije convectie gering tot nihil zijn. Het 
effect van geleiding berekende TNO-MEP 
via een analytische formule. Hierbij is zowel 
de geleiding door het water als door het 
leidingmateriaal meegenomen. Figuur 4 
geeft daarvan de resultaten. Hieruit blijkt 
duidelijk dat een koperen buis een zo hoge 
geleiding heeft dat hierdoor over een relatief 
grote lengte opwarming plaatsvindt. Voor 
de koperen buis is op een afstand van 0,5 m 
van de leiding die deel uitmaakt van het cir-
culatiesysteem het temperatuurverschil met 
de omgeving 5°C. Voor kunststofleidingen is 
dit effect veel geringer. De opwarming strekt 
zich in een kunststof buis slechts over de 
eerste 5 cm uit. Warmtedoorgifte vanuit een 
opgewarmde koperen warmwater aansluit-
leiding met stilstaand water aan de koperen 
koudwater uittapleiding, via het huis van een 
centraal thermostatische mengventiel, zal 
niet plaatsvinden wanneer de warmwater-
aansluitleiding een lengte heeft van ten 
minste 1,0 m en deze leiding niet wordt 
geïsoleerd. In ISSO-publicatie 55.1 is dat als 
randvoorwaarde opgenomen. Maar wanneer 
er sprake is van een kunststof aansluitleiding 
kan dus met een veel kleinere lengte worden 
volstaan. Voor die situatie heeft Kemper 
voor wandmengkranen het ‘Thermo Trenner’ 
aansluitblok van polyurethaanschuim en 
gebruik van een kunststofleiding ontwikkeld 
die voorziet in een thermische scheiding van 
de geïntegreerde muurplaten enerzijds en de 
beperking van de warmtedoorgifte vanuit de 
warmwateraansluiting anderzijds. 

 SPOELEN 
Leidingen die ondanks de aangepaste leiding-
configuraties niet wekelijks voldoende kunnen 
doorstromen moeten wekelijks worden 
gespoeld, tenzij anders bepaald in voorschrift 
3.1.4 van NEN 1006:2015. Het spoelen kan 
handmatig gebeuren, maar het aanbod van 
automatische spoelsystemen op tappunt- en 
leidingsysteemniveau met allerlei opties 
voor programmering, schakelcommando’s, 
meldingen, registraties en koppeling aan 
gebouwbeheersystemen is zo breed dat daar-
voor eerder zal worden gekozen. De omvang 
van de installatie en de gebouwfunctie spelen 
daarbij natuurlijk ook een rol. 

-Figuur 6- Leidingwaterinstallatie eengezinswoning. Slechts enkele tappunten worden niet wekelijks 

gebruikt.

-Figuur 7- Hotel met drie opties voor aansluitingen van sanitaire toestellen in badkamers

TM0617_scheffer_nen1006.indd   29 6-6-2017   14:41:55


