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Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderdeel in utiliteitsbouw. 

Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan energiebesparing en duurzame 

energieopwekking. Twee andere bekende onderdelen zijn het materiaalgebruik 

en het watergebruik. Maar zijn er veel meer onderdelen die er voor kunnen zorgen 

dat een gebouw duurzaam gemaakt wordt én duurzaam in het gebruik is. Om 

dit te optimaliseren dient verduurzaming in alle facetten van een gebouw en 

gebouwgebruik opgenomen te worden. Een van de methodes die daarvoor als 

leidraad gebruikt kan worden is BREEAM-NL. Hierbij komen de meeste sanitair 

gerelateerde maatregelen terug in het hoofdstuk ‘Water‘, maar daar stopt het 

verhaal niet! 

BREEAM-NL credits voor 
sanitaire installaties

R. (Rogier) Crooijmans, Deerns Nederland BV

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode 
om de duurzaamheidprestatie van gebou-
wen te bepalen en omvat vier verschillende 
keurmerken. Vanaf september 2009 is het 
eerste BREEAM-NL keurmerk ‘Nieuwbouw en 
Renovatie’ operationeel geworden. Daarna 
volgde in de zomer van 2011 het tweede 
BREEAM-NL keurmerk ‘In-Use’, wat bestaande 
gebouwen beoordeelt op drie niveaus: 
Gebouw, Beheer en Gebruik. Het derde 
BREEAM-NL keurmerk ‘Gebiedsontwikkeling’ 
beoordeelt de duurzaamheidsprestatie van 
een gebiedsontwikkeling. En in 2013 lanceerde 
de Dutch Green Building Council (DGBC) 
BREEAM-NL keurmerk ‘Sloop en Demontage’ 
om de duurzaamheid van sloopprojecten te 
beoordelen. Deze keurmerken zijn bruikbaar 
voor gebouwen met de gebruiksfuncties 
kantoor, winkel, onderwijs, woon, logies 
en bijeenkomst. Gebouwen die onder een 
andere functie vallen, bijv. een ziekenhuis of 

laboratorium, kunnen met een maatwerk-
traject worden beoordeeld met BREEAM-NL 
‘Bespoke’.    

 AMBITIE OPDRACHTGEVER 
Alvorens te starten met een BREEAM-NL 
wordt eerst het ambitieniveau bepaald. 
Gaat men voor 1 BREEAM-NL ster of meteen 
voor 5 sterren? De eerste reactie van een 
opdrachtgever zal in veel gevallen zijn: ik ga 
voor het hoogst haalbare, dus 5 sterren. Stel 
echter eerst de vraag; wat is realistisch, zowel 
financieel als technisch? Waar komt de nadruk 
op te liggen: energie-, materiaal- of waterge-
bruik? Daarbij is het van belang dat gekeken 
wordt wat in het programma van eisen (PvE) 
wordt opgenomen en welke onderdelen 
belangrijk zijn voor het project. Wanneer de 
antwoorden op die vragen gegeven zijn kan 
een QuickScan worden gemaakt. Met deze 
grove scorebepaling wordt inzichtelijk wat de 

meest realistische score is. Des te eerder in het 
ontwerpproces deze QuickScan wordt uitge-
voerd, des te gemakkelijker/goedkoper het is 
om onderdelen aan te passen, zodat hoger kan 
worden gescoord.

 CERTIFICERING
Een BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 
certificaat kan worden opgesplitst in twee 
fases:
-  Ontwerpfase: voorlopig certificaat voor het 

ontwerp dat vervalt na oplevering van het 
gebouw;

-  Opleverfase: definitief certificaat zonder 
einddatum voor het opgeleverde gebouw. 

Het ontwerpcertificaat geeft aan hoe duur-
zaam het ontwerp is en daarmee een goede 
indicatie van de score van het definitieve 
certificaat. Het definitieve certificaat is het 
officiële document. 
De score is opgebouwd uit deelscores voor 

Waterverbruik, lekdetectie, aanwezigheidsdetectie
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de verschillende duurzaamheidscategorieën. 
Deze categorieën hebben ieder een eigen 
weging: management (12%), gezondheid 
(15%), energie (19%), transport (8%), water 
(6%), materialen (12,5%), afval (7,5%), land-
gebruik & ecologie (10%), vervuiling (10%). Dit 
leidt tot een totaalscore, uitgedrukt in sterren, 
zie tabel 1.

 SANITAIR CREDITS
Het aandeel Water bij keurmerk ‘Nieuwbouw 
en Renovatie’ kan slechts 6% bijdragen aan het 
totaalpercentage. Daarnaast zijn er ook raak-
vlakken ten aanzien van sanitaire installaties bij 
andere duurzaamheids-categorieën waardoor 
nog extra sanitair credits te verkrijgen zijn.
Want duurzaamheid draait niet alleen om 
energie besparen. Het is een integraal duur-
zaamheidskeurmerk en beoordeelt nieuwbouw 
en bestaande gebouwen (In-Use) op de negen 
hierboven genoemde verschillende duurzaam-
heidscategorieën. Gebiedsontwikkelingen 
worden beoordeeld op een zestal duurzaam-
heidscategorieën: gebiedsmanagement, syner-
gie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn 
& welvaart en gebiedsklimaat. Sloopprojecten 
worden beoordeeld op acht verschillende 
duurzaamheidscategorieën: management, 
gezondheid, materialen, energie, transport, 
water, vervuiling en langgebruik & ecologie.
Het sanitair komt voornamelijk aan bod in de 
water(WAT)- categorie die bestaat uit:
WAT1 – Waterverbruik
WAT2 – Watermeter 
WAT3 – Lekdetectie hoofdwateraansluiting

WAT4 – Zelfsluitende watertoevoer sanitair
WAT5 – Recycling van water
WAT6 – Irrigatiesystemen
WAT7 – Voertuigenwasservice
Hierbij wordt er o.a. gekeken naar het 
verminderen van het drinkwaterverbruik 
door het verlagen van de spoelvolumes en 
doorstroomvolumes (WAT1), het monitoren 
van het drinkwaterverbruik (WAT2) en/of het 
beperken en detecteren van kleine en grote 
waterlekkages (WAT3 en WAT4). Daarnaast 
wordt er veel gebruik gemaakt van grijs water 
(WAT5). Ten aanzien van WAT1, WAT2, WAT3 
en WAT4 volgen hierna een paar opmerkingen 
en praktijkvoorbeelden.
 

 WATERVERBRUIK 
De gebouwriolering moet volgens het 
Bouwbesluit voldoen aan NEN 3215. Deze 
norm laat geen closetspoelingen kleiner dan 
6 liter toe. Indien er bijvoorbeeld 4 literclo-
setspoelingen worden gebruikt, dan dient 
het ontwerpteam conform het gelijkwaar-
digheidsbeginsel volgens artikel 1.3 van het 
Bouwbesluit aan het bevoegd gezag aan te 
tonen dat het gebruik van 4 literclosetspoe-
lingen dezelfde mate van bescherming van 
gezondheid en milieu biedt als beoogd met 
NEN 3215. Het rapport van TVVL & Uneto 
VNI Voorstudie ST-38 bevat twee voorstel-
len voor ontwerpuitgangspunten voor de 
riolering waarop closetspoelvolumes kleiner 
dan 6 liter lozen [2, 3 en 4]. Nader onderzoek 
met pilots is van belang, maar dan wel met 
4-literclosetsystemen, die de ondergrens zijn 
van de wettelijk toegelaten CE-producten. 
TVVL en Uneto-VNI doen aan alle partijen in 
de bouwkolom dan ook een oproep om loca-
ties voor een mogelijke pilot aan te dragen. 
Want tot op heden zijn deze pilots er nog 
steeds niet waardoor voor de twee voorstel-
len vanuit Voorstudie ST-38 nog steeds geen 
volledige onderbouwing dan wel praktijkerva-
ring aanwezig is.

  WATERMETER EN 
LEKDETECTIE  

Om te voldoen aan BREEAM WAT2 en WAT3 
kan gebruik worden gemaakt van een water-
meter met puls uitgang die moet worden 

gemonteerd in de hoofdwateraansluiting 
direct na de hoofdwatermeter. Een puls unit 
meet de hoeveelheid doorstromend water en 
stuurt deze informatie door naar een verza-
melunit. De verzamelunit is volledig program-
meerbaar om een bepaalde hoeveelheid water 
op elk specifiek moment van de dag te kunnen 
identificeren. Het alarm van de verzamelunit is 
hoorbaar wanneer deze wordt geactiveerd en 
wanneer het stroomvolume door de waterme-
ter of datalogger hoger is dan het ingestelde 
maximum-stroomvolume voor een bepaalde 
tijdsperiode. Het lekdetectiesysteem is in staat 
om verschillende stroomsnelheden en lekka-
ges te identificeren, bijvoorbeeld continu, hoog 
en/of laag stroomvolume, elk voor bepaalde 
tijdsperiode(n). Het lekdetectie systeem is 
programmeerbaar om feilloos aan te sluiten op 
de waterbehoefte van de gebruiker/-eigenaar. 
Maar het systeem is ook ontworpen om loos 
alarm te voorkomen welke wordt veroorzaakt 
door normaal gebruik van grote waterverbrui-
kers zoals bijvoorbeeld koelinstallaties. Het 
lekdetectiesysteem is in staat om afname-
patronen van diverse watergebruiker(s) te 
monitoren en te waarschuwen bij onverwachte 
verbruikspatronen. Tenslotte kan een dergelijk 
systeem ten aanzien van WAT2 en WAT3 ook 
worden geïntegreerd in het gebouwbeheer-
systeem.

  ZELFSLUITENDE 
WATERTOEVOER SANITAIR 

Om te voldoen aan BREEAM WAT4 kan gebruik 
worden gemaakt van elektrisch bedienbare 
afsluiters. Deze zijn standaard verkrijgbaar in 
de diameters ½“ tot 1½“. Dergelijke afsluiters 
maken gebruik van een PIR-sensor t.a.v. aan-
wezigheidsdetectie. PIR staat hierbij voor het 
Engelse: ‘Passive Infra Red’ en is als het ware 
een infrarood-gevoelige diode die ook in appa-
raten aanwezig is waar een afstandsbediening 
bij wordt gebruikt. Zodra de aanwezigheidsde-
tectie personen in een ruimte detecteert wordt 
de watertoevoer geopend door middel van een 
elektrisch bedienbare afsluiter. Het uiteinde-
lijke doel hiervan is om waterverlies door kleine 
waterlekkages in toiletfaciliteiten te reduce-
ren. Het blijkt dat afsluiters in waterreservoirs 
voor closets extra gevoelig zijn voor lekkages 

-Tabel 1- Totaalscore voor BREEAM-NL 

‘Nieuwbouw en Renovatie’ certificaat

-Figuur 2- 

Voorstudie 

ST-38

-Figuur3- Watermeter met puls  -Figuur 4- Waterlekdetector
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waarbij het water via een overloopvoorziening 
kan wegstromen. Alhoewel het lekvolume 
van elke lekkende afsluiter anders is, vloeit er 
gemiddeld op deze wijze zo’n 4 liter water per 
dag weg. Nadat personen de ruimte(n) weer 
verlaten zullen de afsluiters na een instelbare 
periode (tussen de 5 seconden en 40 minuten) 
de watertoevoer weer doen afsluiten. Als een 
waterstroom echter te lang (>1 week) wordt 
afgesloten bestaat er een verhoogd risico op 
legionella. Er dient vroegtijdig rekening gehou-
den te worden met een goede doorstroming 
van de waterleidingen. De afsluiters kunnen 
tevens worden geïntegreerd met de ruimtever-
lichting zodat ook de verlichting niet onnodig 
energie verbruikt.

 OVERIGE SANITAIR CREDITS
Sanitair heeft ook raakvlakken met diverse 
andere categorieën, te weten:

Management
-  Onderhoud en gebruikshandleiding van de 

watersystemen
-  Beleid en prestatie op het gebied van water-

besparing (inclusief doelen)
-  Prestatieborging/commissioning van de 

waterdistributie en opwekking warmtap-
water

-  Kennisoverdracht: waterbesparende 
maatregelen communiceren met bezoekers/
gebruikers

Gezondheid
-  Legionella-besmetting; preventie en con-

trole
-  Beschikbaar stellen van vers drinkwater
-  Ontspanningsruimte (thee en koffiepunten, 

kantine)
-  Faciliteiten voor mensen met een beperking 

(MIVA)

Energie
- Efficiënte opwekking warmtapwater

Transport
- Douches voor fietsers

Materialen
- Bescherming tegen overstromingen
-  Gebouwflexibiliteit (Leidingen, schachten, 

locatie sanitair)

Afval
-  Watervoorzieningen voor schoonmaak 

containerruimte gescheiden afval
-  Inrichting laten bepalen door toekomstige 

gebouwgebruiker (o.a. pantry’s) om herin-
richting te voorkomen. 

Landgebruik & Ecologie
-  Groen voorzieningen op het dak en verticale 

groene wanden. 

Vervuiling
-  Vloeistofafscheiding (vet en olie) inclusief 

onderhoudsbeleid bij keukens en parkeer-
garages

- Verminderen afstromend regenwater

 INNOVATIECREDITS
Innovatiecredits zijn in het leven geroepen om 
te belonen wanneer er verduurzamingsmaat-
regelen genomen worden die beter/anders 
zijn dan maatregelen die al in BREEAM-NL 
zijn opgenomen. Verduurzaming is continu in 
ontwikkeling en per nieuw concept dat geïm-
plementeerd wordt kan een innovatiecredit ter 
waarde van 1% behaald worden. Daarnaast zijn 
innovatiecredits te behalen door ‘exemplary 
performance’. Dit kan bijvoorbeeld door een 
CO2-neutraal gebouw te ontwerpen. 

 CONCLUSIE
Door een holistische aanpak van BREEAM-NL 
wordt het toepassen van duurzame sanitaire 
voorzieningen beloond op allerlei fronten 
binnen de certificering. Het toont het belang 
aan van een goede samenwerking tussen 
disciplines, zowel bij de ontwikkeling van het 
gebouw als het gebruik er van. Niet alleen wat 
betreft WAT1 t/m WAT7 maar ook ten aanzien 
van diverse andere categorieën.  
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 ACHTERGROND OVER BREEAM
BREEAM staat voor Building Research Establishment Enviromental Assessment Method 
en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research 
Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie welke enigszins vergelijkbaar is 
met het Nederlandse TNO. Deze oorspronkelijke versie was internationaal. De Dutch 
Green Building Council (DGBC) heeft op basis van de internationale versie en met hulp 
van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Daarom 
is ook NL toegevoegd aan het keurmerk en is de DGBC een National Scheme Operator. 
Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden 
en Oostenrijk het BREEAM keurmerk geschikt gemaakt voor de eigen wet- en regelgeving. 
Alle BREEAM-NL keurmerken zijn mede tot stand gekomen met medewerking van 
participanten van de DGBC en in speciale Adviesgroepen worden de keurmerken door-
ontwikkeld. In Stuurgroepen worden nieuwe keurmerken ontwikkeld en het College van 
Deskundigen ziet vervolgens toe op de kwaliteit van de keurmerken.

 ANDERE SYSTEMEN
BREEAM-NL is niet het enige duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen dat in Nederland 
gebruikt wordt. We kennen bijvoorbeeld ook het Energielabel, de EPC-norm, GreenCalc, 
GPR-gebouw, Eco-Quantum en LEED. De DGBC streeft naar harmonisatie met de andere 
systemen. Het Energielabel en de EPG zijn wettelijk verplicht en inmiddels volledig geïn-
tegreerd in BREEAM-NL. 

 -Figuur 5- Zelfsluitende afsluiter
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