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Nieuwe sanitatie

‘Beyond (Smart) Cities’ is het metathema van de TVVL voor de periode 2016-

2020. Dit jaar staat in het teken van ‘Water’. In samenwerking met de TVVL 

Expertgroep Sanitaire Technieken heeft de redactieraad van TVVL Magazine 

over ‘Water’ voor 2017 zes themanummers gepland. Het traditionele the-

manummer ‘Sanitaire Technieken’ dat in de afgelopen jaren in september 

verscheen, is nu tevens het vijfde themanummer Water. Uit de verhalen in 

dit nummer blijkt ook nu weer welke impact de klimaatverandering heeft 

op ons vakgebied, of het nu om watervraag of waterafvoer gaat. Ons vak-

gebied staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen en wordt 

daarbij ‘Sanitatie’ de nieuwe naam? En natuurlijk zijn er in deze uitgave 

van TVVL Magazine ook hedendaagse onderwerpen opgenomen die 

onze aandacht vragen. 

H. (Henk) Lodder, Redactieraad en Deerns Nederland BV 
W .(Will) Scheffer, Redactieraad en Expertgroep Sanitaire Technieken

 LEGIONELLAPREVENTIE
De (demissionaire) minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie 
Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, gaf tijdens het Algemeen 
overleg Water in de Tweede Kamer, daags na het Nationaal Congres 
Sanitaire Technieken, er blijk van slecht op de hoogte te zijn van het 
dossier Legionellapreventie. Een trieste constatering, zo noemde Eric 
van der Blom, in zijn openingswoord als dagvoorzitter van het congres, 
ook het feit dat na vijftien jaar wet- en regelgeving circa 50% van de 
gecontroleerde prioritaire locaties legionellapreventie niet op orde 
heeft. 
Op het congres deelde een specialist op het gebied van het bestrijden 
van infecties in leidingwaterinstallaties zijn praktijkervaringen. Dan 
worden op het podium van Theater de Flint (Amersfoort) meer schok-

kende percentages genoemd, maar die hebben betrekking op watermon-
sters: gemiddeld is 25% besmet met Legionella. Van de watermonsters 
genomen op prioritaire locaties zijn ca. 20% besmet, op zorgplichtloca-
ties ca. 60%. Met name de leidingwaterinstallaties in appartementenge-
bouwen van Verenigingen van Eigenaren (zorgplicht) blijken vaak besmet 
met Legionella. 
In dit themanummer maken we op het gebied van legionellapreventie 
een zijstapje naar koeltorens. In Nederland zijn er naar schatting meer 
dan 4.000 natte koeltorens in gebruik. Bij onvoldoende onderhoud 
kunnen legionellabesmettingen optreden in het koelwater, alsmede in de 
nevel. De besmette nevel kan zich via de lucht verspreiden. Om legionel-
labesmettingen te bestrijden en te voorkomen, worden natte koeltorens 
gereinigd met chemicaliën zoals chloor, chloordioxide en hypochloriet. 

TM0917_editorial.indd   4 1-9-2017   11:36:20



Dit zijn agressieve desinfectiemiddelen die na gebruik in het milieu 
terechtkomen. In dit nummer van TM wordt de ontwikkeling van een 
milieuvriendelijker en duurzamer alternatief beschreven.

 KLIMAATBESTENDIG 
De bouwregelgeving gaat er vanuit dat het reguliere hemelwaterafvoer-
systeem om welke redenen dan ook kan stagneren. Ook dan moet het 
hemelwater van daken en goten op een veilige wijze kunnen worden 
afgevoerd. Het overtollige hemelwater stroomt vanuit ontlastputten en 
nood-overloopvoorzieningen op eigen terrein. Het eigen terrein is veelal 
(nog) onvoldoende ingericht om dat overtollige hemelwater op een 
adequate wijze te kunnen verwerken en al helemaal niet ingericht om de 
toekomstige nog extremere buien en neerslaghoeveelheden te verwer-
ken. Dit laatste geldt ook voor de capaciteit van nood-overloopvoorzie-
ningen, blijkt uit het in dit themanummer opgenomen verslag van het 
Nationaal Congres Sanitaire Technieken. Daarin is te lezen wanneer er 
wel sprake is van een klimaatbestendige situatie. 

 NIEUWE SANITATIE 
Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt om een drastische reductie van het 
gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. Elektriciteit 
wordt dan duurzaam opgewekt, gebouwen worden voornamelijk 
verwarmd door aardwarmte en elektriciteit, bedrijven hebben hun pro-
ductieprocessen aangepast, er wordt niet langer op aardgas gekookt en/
of warmtapwater bereidt. En er rijden vrijwel alleen nog maar elektrische 
auto’s. In opdracht van de Nederlandse overheid zijn verschillende rap-
porten geschreven over de energietransitie. De teneur is dat de energie-
transitie moeizaam verloopt en wellicht met de huidige technieken niet 
haalbaar is. Terugwinning van warmte uit afvalwater komt echter in de 
meeste rapporten niet aan de orde. In dit themanummer van TM wordt 
ingegaan op de kansen die nieuwe sanitatie biedt om met behulp van 
warmteterugwinning de energietransitie te ondersteunen.
In een ander artikel wordt erop gewezen dat als we op straat-, wijk- en 
stadsniveau alternatieve sanitatie-concepten willen ontwikkelen 
voor gescheiden, geconcentreerde afvalwaterstromen, er dan binnen 
gebouwen en woningen ook veilige, goed werkende rioleringsconcep-
ten moeten worden ontwikkeld. Zowel binnen als buiten het gebouw 
moeten de concepten werken en op elkaar aansluiten. Een integrale ont-
wikkeling van techniek ‘binnen’ en ‘buiten’ het gebouw is noodzakelijk, 
blijkt uit het verslag over de workshop Green Street. Daarin staat dat de 
Wageningen Universiteit op de Floriade 2022 in Almere een Green Street 
met circa 30 woningen wil realiseren. Deze straat is een Living Lab: een 
proeftuin van wat er allemaal mogelijk is. De straat zal niet meer gericht 
zijn op gebruiken en zo snel mogelijk afvoeren van water en grondstof-
fen, maar op (her-)gebruik en terugwinning van grondstoffen. Op de 
installatiebranche wordt een beroep gedaan om mee te doen aan het 
pre-competatief onderzoek waarbij gewezen wordt op het maatschap-
pelijk belang ervan.

 TOEKOMSTIG WATERVERBRUIK 
Het drinkwaterverbruik en de functionaliteit van de drink- en afvalwa-
terinfrastructuur worden beïnvloed door externe ontwikkelingen zoals 
nieuwe sanitatie of afname van de bevolking. Het is daardoor onzeker 
hoe de drinkwatervraag in de komende jaren zal veranderen. Met behulp 
van het simulatieprogramma SIMDEUM is goed te voorspellen wat de 
consequenties zijn van ander waterverbruikend gedrag of andere appa-
raten, zoals regendouches, of sterk waterbesparende closets en (vaat)
wasmachines. In de serie artikelen over de unieke eigenschappen van 
SIMDEUM wordt in dit themanummer beschreven hoe het toekomstige 
waterverbruik eruit kan zien in verscheidene scenario’s. Afhankelijk van 
het toekomstscenario neemt de watervraag toe of af. Voor bestaande 

leidingnetten of -installaties is het mogelijk om met een stress-test 
te bekijken wat het effect is van veranderende watervraag en of een 
aanpassing in de infrastructuur nodig is. Voor nieuwbouw raden de 
auteurs van het artikel aan om in het ontwerp zo goed mogelijk rekening 
te houden met de technische specificaties van de waterverbruikende 
apparaten, met name als nieuwe concepten zoals grijswatersystemen 
of vacuümclosets worden geïntroduceerd. Veranderingen in gedrag zijn 
minder goed te voorspellen, maar hebben ook een kleinere invloed. De 
ontwerpregels voor woongebouwen en utiliteitsbouw zouden eens per 
10 jaar moeten worden geëvalueerd. Op dat moment kunnen verande-
ringen in zowel technische specificaties als samenstelling van huishou-
dens en waterverbruikend gedrag worden meegenomen. 

 VEILIG DOUCHEN 
Plotselinge temperatuurschommelingen van douchewater kunnen 
leiden tot een schrikreactie met alle gevolgen van dien. Klachten 
daarover worden gemeld vanuit onder andere zorginstellingen, senio-
renwooncomplexen en logiesverblijven met collectieve warmtapwater-
installaties. Een (plotselinge) daling van de douchewater-temperatuur 
is niet comfortabel, maar een (plotselinge) stijging van de temperatuur 
kan bovendien leiden tot een schrikreactie. TVVL en Uneto-VNI hebben 
met de voorstudie ST-35 onderzocht in hoeverre met het beperken van 
drukschommelingen aan de inlaten van douchemengkranen wisselende 
douchewatertemperaturen binnen aanvaardbare grenzen kunnen 
worden gehouden. Over dat rapport is een artikel opgenomen met onder 
andere een stappenplan voor de selectie van installatiecomponenten en 
met aanvullende ontwerprichtlijnen voor leidingnetten. 

 HYGIËNISCHE ASPECTEN 
In een andere bijdrage wordt ingegaan op de hygiënische aspecten van 
een leidingwaterinstallatie. In het artikel wordt onder meer gewezen op 
het belang van een zo ‘slank’ mogelijk ontwerp van collectieve leiding-
waterinstallaties omdat dit één van de belangrijkste voorwaarden is voor 
een hygiënische situatie. Uit de voorstudie ST-35 komt echter naar voren 
dat het collectief leidingnet niet te ‘krap’ mag worden gedimensioneerd 
om tegen te gaan dat (te) grote drukschommelingen aan de inlaten van 
douchemengkranen optreden. Met het ontwerp van collectieve leiding-
netten zal dus tussen deze twee ‘botsende’ uitgangspunten een goede 
balans moeten worden gezocht. 

 OVERIGE 
Er is nog veel meer in dit themanummer te lezen, zoals over een herzie-
ning van ISSO-Publicatie 30 ‘Leidingwaterinstallaties in woningen’ uit 
2003. Die herziening is hard nodig, omdat er sindsdien het nodige gewij-
zigd is in enerzijds NEN 1006:2015 en de Waterwerkbladen, en ander-
zijds in de toepassing van nieuwe technieken en materialen. Op beide 
aspecten wordt in het artikel ingegaan. De herziening van ISSO-30 is ook 
aangegrepen om het totstandkomingsproces beter te faciliteren. In het 
achtste artikel van de serie over NEN1006:2015 worden de verschillende 
aspecten van de persproeven en visuele controles van verbindingen in 
leidingwaterinstallaties besproken. En tenslotte noemen we het artikel 
over de ontwikkeling in Japan van een simulatiemodel om de transport-
afstand van fecale stoffen in een liggende afvoerleiding te voorspellen.

 Wij zijn alle auteurs zeer erkentelijk voor hun bereidwillige bijdrage en 
wensen u veel leesplezier! 
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