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Het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat op 19 juni plaatsvond 

in Theater De Flint te Amersfoort, bood ook dit keer een verscheidenheid aan 

theoretisch en praktisch gerichte interessante en vooral ook actuele onderwerpen. 

Verheugend is dat onder de (dit keer 130) deelnemers aan het jaarlijkse congres het 

aandeel jongeren toeneemt. Het vakgebied van de Sanitaire Technieken zit al jaren 

in een (technische) flow. De TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken draagt daaraan 

met haar congres en andere activiteiten belangrijk bij. 

Nationaal Congres Sanitaire 
Technieken 

W.J.H. (Will) Scheffer, Rehva Fellow/TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken

Tijdens zijn openingswoord bracht dag-
voorzitter Eric van der Blom (voorzitter 
TVVL Expertgroep ST) in herinnering de 
toelichting op het congres van vorig jaar op 
de initiatiefnota voor vereenvoudiging van 
Legionellapreventie door het VVD-Kamerlid 
Erik Ziengs en de discussie die daarop volgde. 
Met alle commentaren vanuit de Tweede 
Kamer en verhalen die in de vakmedia zijn ver-
schenen heeft dat er toe geleid dat in opdracht 
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(I&M) het RIVM onderzoek heeft uitgevoerd 
naar de mogelijkheden om de regelgeving voor 
kleine overzichtelijke installaties te vereen-
voudigen. In de brief van 24 februari 2017 aan 
de Tweede Kamer schrijft de minister dat de 
Toezichttafel Gastvrijheidssector had voorge-
steld te onderzoeken of voor kleine installaties 
alleen de periodieke controle op aanwezig-
heid van Legionella zou kunnen volstaan. 
Het uitvoeren van een risicoanalyse en het 
opstellen en uitvoeren van een beheersplan 
zou dan pas verplicht zijn wanneer sprake is 
van normoverschrijdingen. In het RIVM-advies 
wordt geconstateerd dat een dergelijke aanpak 
niet overeenkomt met de huidige kennis 

over legionellabesmettingen van prioritaire 
leidingwaterinstallaties. “Bovendien kan een 
dergelijke wijziging van beleid niet onder-
bouwd worden met gegevens die aantonen 
dat er geen risico voor de volksgezondheid 
uit volgt. Een risicoanalyse en beheersplan 
zijn essentieel uit oogpunt van bescherming 
van de gezondheid, en het is van belang dat 
die in de regelgeving zijn voorgeschreven”, 
aldus de minister. Van der Blom stelde vast 
dat de wet- en regelgeving op dit punt dus 
niet wordt aangepast. Uit het advies van het 
RIVM blijkt verder dat binnen de bestaande 
regelgeving voldoende mogelijkheden zijn 
om de risicoanalyses en beheersplannen te 
vereenvoudigen voor kleine en overzichtelijke 
prioritaire installaties. Volgens Van der Blom 
heeft het RIVM wel wat op te merken over 
legionella preventieadviseurs. Het is nodig 
om bij de certificering van de adviseurs en in 
het wijzigingstraject van de BRL 6010-certi-
ficering expliciet aandacht te schenken aan 
de verantwoordelijkheid van de adviseurs om 
geen onnodig uitgebreide en ingewikkelde 
risicoanalyses en beheersplannen op te stellen 
voor kleine eenvoudige prioritaire leidingwa-

terinstallaties. Van der Blom voegde daaraan 
toe dat er voor het beheersplan een duidelijk 
format moet komen zodat de beheersplan-
nen eenduidig en overzichtelijk zijn en ook bij 
overdracht van de ene naar de andere adviseur 
er geen obstakels worden ondervonden. Ook 
wist Van der Blom te melden dat de vakbe-
kwaamheid van de adviseur aan de orde wordt 
gesteld. Naast het eenmalig behalen van het 
diploma moet de adviseur ook aantoonbaar 
blijvend op de hoogte blijven van allerlei 
(markt)ontwikkelingen. 

 GEEN DOSSIERKENNIS 
Wat van der Blom niet kon vermoeden was 
dat de Minister van I&M, Melanie Schultz van 

Indrukwekkende achtste editie 

Dagvoorzitter Eric van der Blom: “Een trieste 

constatering is dat we na vijftien jaar nauwelijks 

een verbetering zien bij de controle op 

legionellapreventie” 
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Haegen-Maas Geesteranus , twee dagen later 
tijdens het Algemeen overleg Water in de 
Tweede Kamer, blijk gaf haar eigen brief van 24 
februari 2017, die op de agenda van het overleg 
stond, niet helder voor de geest te hebben. 
VVD-Kamerlid Barbara Visser kon de pilot, 
waarover in het overleg van een jaar geleden 
was gesproken niet in die brief terugvinden en 
vroeg daarom wat daarvan de stand van zaken 
is. In het overleg van juni 2016 liet de minister 
de Kamer nog nadrukkelijk weten in de pilot-
fase te zitten. Met een pilot moest worden 
aangetoond of het voorstel van Ziengs en de 
Toezichttafel Gastvrijheidssector, om een 
risicoanalyse en een beheersplan dan pas ver-
plicht te stellen wanneer normoverschrijdin-
gen worden geconstateerd, haalbaar is. Maar 
van een pilot is nooit sprake geweest. Daarom 
kon ze daarover niet schrijven in haar brief 
aan de Kamer. Verrassend was daarom haar 
antwoord aan Visser: “U had gevraagd hoe het 
ging met de pilot om vereenvoudiging van legi-
onellaregelgeving mogelijk te maken. Dat was 
inderdaad een voorstel van de heer Ziengs die 
zich terecht afvroeg of we niet te veel controle-
ren en proberen met een kanon een mug dood 
te schieten.” De minister zei vervolgens eerder 
aan de Kamer gemeld te hebben druk bezig 
te zijn de aanbeveling van de Toezichttafel 
Gastvrijheidssector en de elementen van de 
initiatiefnota van het VVD-lid om te zetten in 
beleid. “De pilot houdt in dat nu met het RIVM 
gekeken wordt naar wat vermindering van het 
aantal bedrijven, dat onder de regelgeving 
valt, betekent voor gezondheidsrisico’s. Ik kom 
zodra dit afgerond is naar uw Kamer terug met 
de uitwerking van alle stappen uit het dossier”, 
aldus de minister. Dat zal na de zomer zijn, 
voegde ze daaraan toe. Al vaker liet de minister 
blijken slecht op de hoogte te zijn van het 
dossier Legionellapreventie. 

 TRIESTE CONSTATERING 
Van der Blom wees op het congres op 
twee recente rapportages van de Inspectie 
Leefomgeving & Transport van het ministerie 
van I&M. Daaruit blijkt dat in Zuid Limburg 
in 2016 85 hotels en Bed en Breakfasts zijn 
gecontroleerd op het voldoen aan de wet-
telijke eisen voor legionellapreventie. Bij de 
eerste controle voldeed 75 % niet aan de 
eisen. Cynisch merkte Van der Blom op dat 
die wetgeving pas in 2001 is ingegaan, dus 
die eigenaren konden het eigenlijk nog niet 
weten. Daarmee is niet gezegd dat die 75% 
gevaarlijk is. Zo kan het zijn dat de resultaten 
van watermonsters niet op de betreffende 
locatie beschikbaar waren of andere admi-
nistratieve zaken niet goed waren geregeld. 
Na een her-controle bleek dat eind 2016 alle 
van die bezochte locaties in orde waren met 

betrekking tot het voldoen aan de regels voor 
legionellapreventie. Bij jachthavens was het 
resultaat na de eerste controle iets beter: 50% 
voldeed aan de regels. En na her-controle bleek 
ook de andere helft te voldoen. ‘Als er dus niet 
wordt gecontroleerd voldoet 50 tot 75% niet 
aan de eisen. Handhaving is dus van groot 
belang. Een trieste constatering is dat we na 
vijftien jaar nauwelijks een verbetering zien’ , 
aldus Van der Blom. 

 EXTREME BUIEN 
Tijdens de eerste presentatie werd door Oscar 
Nuijten (Edu4Install/TVVL) stil gestaan bij de 
vraag wanneer gebouwen met omliggende 
terreinen voldoende bestendig zijn tegen de 
frequenter voorkomende (zeer) extreme buien 
met steeds vaker ook grotere regenintensi-
teiten en grotere neerslaghoeveelheden als 
gevolg van de klimaatverandering. Daarbij 
komt ook dat steeds vaker door gemeenten 
middels een hemelwaterverordening wordt 
afgedwongen dat hemelwater geheel of 
gedeeltelijk op eigen terrein moet worden 
verwerkt. Nuijten wees op de verschillende 
categorieën voor ‘klimaatbestendig’ (niet, 
matig, gemiddeld, zeer) die de Stichting 
RIONED hanteert als criterium voor een 
voorziening op eigen terrein: voor matig kli-
maatbestendig 90 mm neerslag in een uur en 
voor zeer klimaatbestendig 150 mm in een uur. 
Nuijten schat voorzichtig in dat daarin pieken 
kunnen voorkomen van respectievelijk meer 
dan 0,04 (l/s)/m2 en 0,075 (l/s)/m2. Voor de 
afvoer van het hemelwater van het bouwwerk 
hebben we te maken met vier systeemonder-
delen: het regulier hemelwaterafvoersysteem 
van het gebouw (NEN 3215), ontlastvoorzie-
ningen (NEN 3215), hemelwater-noodover-
loopvoorzieningen (nood-ovzn) van daken en 

vijf jaar (T=5)), het derde systeemonderdeel op 
basis van 0,05 (l/s)/m2 met T = 50 en het vierde 
systeemonderdeel op basis van 0,009/0,011 
(l/s)/m2 met T=2. 

 KLIMAATBESTENDIG 
De bouwregelgeving gaat er vanuit dat het 
eerste, tweede en/of vierde systeemonderdeel, 
om welke redenen dan ook, kan stagneren. 
Ook dan moet het hemelwater van daken en 
goten op een veilige wijze kunnen worden 
afgevoerd. Voor de constructieve veiligheid 
van daken is dat overigens wettelijk gere-
geld door toepassing van bijvoorbeeld het 
derde systeemonderdeel. Het overtollige 
hemelwater stroomt vanuit ontlastputten en 
nood-ovzn 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 verwerken. 
Dit laatste geldt ook voor de capaciteit van 
nood-ovzn. Van een klimaatbestendige situatie 
van een bouwwerk is sprake als juiste nood-
ovzn aanwezig zijn met een capaciteit in relatie 
tot de categorie gemiddeld of zeer klimaatbe-
stendig, de riolering van het bouwwerk voldoet 
aan NEN 3215+C1:2014 en de capaciteit van 
de infiltratie- en bergingsvoorziening voor het 
hemelwater dat op gebouw plus terrein valt 
voldoet aan het criterium voor gemiddeld of 
zeer klimaatbestendig van Stichting RIONED. 
Verder besteedde Nuijten aandacht aan de 
verschillende maatregelen voor het verwerken 
van het hemelwater op eigen terrein en wat 
daarvan de effecten kunnen zijn op het eigen 
terrein (waterstand bovengronds) en het 
openbare gebied. Hij sloot zijn verhaal af met 
voorbeelden van gebreken aan de riolering 
die door extreme buien eerder worden bloot 
gelegd. 

  NIEUWE SANITATIE 
De tweede spreker, Stefan Mol (Waternet/
TVVL), sprak over ‘De grote boodschap over 
nieuwe sanitatie’. De reden van Mol voor zijn 
verhaal is omdat hij zich zorgen maakt over 
de klimaatverandering. Hij refereerde aan de 
woorden van Barack Obama op de UN Climate 
Change Conference 2015 in Parijs: “Wij zijn de 
eerste generatie die de gevolgen van klimaat-
verandering merkt, en de laatste generatie die 
er iets aan kan veranderen.” Mol: “Als we het 
op z’n beloop laten dan warmt de aarde verder 
op en dan is de verandering een gegeven, 
terugdraaien zit er niet in.” Mol vertelde zijn 
toehoorders hoe nieuwe sanitatie aanhaakt 
op klimaatverandering. Hij gaf een korte uitleg 
wat nieuwe sanitatie is (slimmer omgaan 
met afvalwaterstromen uit het huis: schei-

Oscar Nuijten geeft uitleg over de problemen die 

bij extreme buien kunnen ontstaan als de afvoer 

van de goot aan de voet van een hellingbaan niet 

voldoet aan de voorschriften

goten (NTR 3216), en terrein-/straatriolering 
(NEN 3215/Leidraad Riolering). De eerste 
twee systeemonderdelen worden in principe 
gedimensioneerd op basis van 0,03 (l/s)/m2 
(met een overschrijdingskans van eens in de 
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ding in koud zwartwater, inclusief vermalen 
voedselresten, en warm grijswaterstromen), 
waarom we het zouden gaan doen en hoe 
het dan werkt. Vervolgens benadrukte hij de 
energetische betekenis ervan. In zijn verhaal 
legde hij daarom vooral de link tussen water en 
energie. Ook presenteerde hij het bijhorende 
financiële plaatje. Er is gekeken naar de Total 
Cost of Ownership (TCO) van nieuwe sanitatie, 
inclusief warmte/koudeopslag (WKO) en dat 
heeft hij vergeleken met traditionele sanitatie 
met een energiesysteem van gas of stads-
warmte. Daaruit blijkt de initiële investering 
voor nieuwe sanitatie duurder te zijn, maar 
wordt de TCO bekeken over de hele evalua-
tieperiode van 50 jaar, dan is nieuwe sanitatie 
met afstand het goedkoopste systeem. Met 
nieuwe sanitatie plus WKO wordt ook een 
goede winst behaald met de reductie van CO2. 
Elders in dit nummer beschrijft Mol de details 
van zijn verhaal. 

  TRADITIONELE 
GEBOUWRIOLERING 

Mirjam Blokker (KWR) sprak vervolgens over 
de TVVL/Uneto-VNI haalbaarheidsstudie naar 
de mogelijkheden voor een bredere toepas-
sing van het simulatieprogramma SIMDEUM 
(SIMulation of Demand, an End-Use Model) 
voor sanitaire installaties. Eén van de vragen 
uit die studie was of met SIMDEUM ook 
afvoerpatronen te simuleren zijn waarmee 
de gebouwriolering slimmer kan worden 
ontworpen? Een aantal experts op het gebied 
van gebouwriolering kwam tot de conclusie 
dat betere kentallen niet zoveel effect zullen 
hebben op de uiteindelijke dimensionering van 
afvoerleidingen. De hydraulische stromings-
patronen in riolering zijn heel anders dan die in 
leidingwaterinstallaties. Liggende afvoerleidin-
gen hebben een bepaalde bergende capaciteit 
en er vinden opeenvolgende verschillende 
vormen van afvlakkende afvoergolven plaats 
in een (in principe) drukloos systeem. In de 
huidige criteria voor het dimensioneren zijn 
voor het complexe stromingsbeeld in liggende 
afvoerleidingen vereenvoudigde aannames 
gedaan waarop betere kentallen nauwelijks 
een effect zullen hebben. Standleidingen van 

hoogbouw die volgens de huidige voor-
schriften en richtlijnen worden ontworpen 
leveren volgens de experts uit de praktijk geen 
problemen op. Er zijn ook geen initiatieven om 
het toetsingstool ProRiool voor standleidingen 
in woontorens door te ontwikkelingen tot een 
ontwerptool. Alles overziend gaf Blokker dan 
ook aan dat op dit moment betere kentallen 
voor de gebouwriolering minder relevant zijn. 
Mogelijk zou je er middellijnen van verzamel-
leidingen op verdiepingenniveau iets mee 
kunnen verkleinen, maar zeker niet die van 
toestelleidingen. 

 PILOT NIEUWE SANITATIE 
Maar er gaat wel wat veranderen. In de 
aanloop naar nieuwe sanitatie kan volgens 
Blokker SIMDEUM wel helpen om goed in 
beeld te brengen wat er gaat gebeuren met de 
verschillende afvalwaterstromen, met minder 
water en grotere vuillast. De Wageningen 
Universiteit werkt aan een pilot met nieuwe 

sanitatie voor ‘the green street’ op de Floriade 
in Almere in 2022, met daarin vrijverval 
riolering op gebouw- en straatniveau voor 
kleinere zwartwaterstromen (closetspoeling 
1 liter) en hogere concentraties stoffen, ook 
uit voedselrestenvermalers. Blokker riep de 

Uitleg over de 

TVVL/Uneto-VNI 

haalbaarheidsstudie 

naar mogelijkheden 

naar de mogelijkheden 

voor een bredere 

toepassing van het 

simulatieprogramma 

SIMDEUM

Na de pauze maakt de 

zaal zich op voor het 

tweede deel van het 

congres

Nieuw op het congres 

was de catch box, een 

microfoon die in de 

zaal wordt geworpen

Stefan Mol vertelde zijn toehoorders hoe nieuwe 

sanitatie aanhaakt op klimaatverandering.

Mirjam Blokker riep de installatiebranche op mee 

te doen aan het pre-competatief onderzoek naar 

nieuwe sanitatie op de Floriade 2022 en wees 

daarbij ook op het maatschappelijk belang ervan
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installatiebranche op mee te doen aan het 
pre-competatief onderzoek en wees daarbij 
ook op het maatschappelijk belang ervan. Uit 
het haalbaarheidsonderzoek is verder gebleken 
dat de installatiesector geen behoefte heeft 
om zelf aan de slag te gaan met de kental-
lengenerator SIMDEUM voor leidingwaterin-
stallaties. Dat vindt de sector te ingewikkeld. 
Wel is er behoefte aan een uitbreiding van 
de rekenregels in ISSO-publicatie 55 die met 
SIMDEUM zijn onderbouwd. Daarbij gaat het 
om studentenwoningen, hotels (van n=20 
naar n=1 hotelkamer en tevens een variatie in 
tappunten per hotelkamer), kantoorgebouwen 
(aantal voorzieningen als uitgangspunt in 
plaats van aantal medewerkers) en zorgin-
stellingen (flexibiliteit in het invoeren van 
wasbeurt cliënten). 

 LEGIONELLABESMETTINGEN 
Praktijkman Cor van de Wal (Aquador) deelde 
na de pauze zijn jarenlange ervaring op het 
gebied van het bestrijden van infecties in drink-
watersystemen en leidingwaterinstallaties. 
De problemen met legionellabesmettingen 
worden zijn inziens onderschat. “Men denkt 
vaak dat met een of ander wondermiddel de 
problemen verholpen kunnen worden, maar 
dat gaat echt niet lukken. Wondermiddelen 
bestaan niet, wel een ijzerzaag, pijpensnijder 
en slijptol, die doen het wel, dat zijn uitste-
kende hulpmiddelen”, weet Van de Wal. Van 
de watermonsters die worden genomen blijkt 
na analyse dat gemiddeld 25% is besmet met 
Legionella. Van de watermonsters genomen 
op prioritaire locaties zijn ca. 20% besmet, 
op zorgplichtlocaties ca. 60% en op indus-
trielocaties ca. 5%. Met name de leidingwa-
terinstallaties in appartementengebouwen 
van Verenigingen van Eigenaren blijken vaak 
besmet met Legionella waaronder ook met 
Serotype 1 en groter dat 100 kve/l. Het lagere 
percentage op prioritaire locaties verklaart Van 
de Wal door dat daar veel meer controle is op 
de kwaliteit van het systeem. Dat geldt ook 
voor de industrie. 

 JUISTE RECEPT 
Na brononderzoek en de nodige aanpassingen 
vindt reiniging en desinfectie van de besmette 
installaties plaats. Van de Wal besprak de 
eigenschappen en toepassingsmogelijkheden 
van meerdere reinigings- en desinfectiemid-
delen. Hij wees daarbij ook op het belang van 
een Kiwa Water Mark (voorheen Kiwa ATA) op 
deze middelen. Desinfectiemiddelen moeten 
bovendien zijn toegelaten door het Ctgb 
(College toelating gewasbeschermingsmid-
delen en biociden). Een complicerende factor 
bij het reinigen en desinfecteren van leiding-
waterinstallaties is de grote diversiteit aan lei-

dingmaterialen en -systemen die vaak ook nog 
in combinatie zijn toegepast. Voor het reinigen 
en desinfecteren zijn thermische -, chemische 
- en mechanische technieken beschikbaar, die 
ook in combinatie kunnen worden toegepast. 
De keuze voor een techniek of een combina-
tie van technieken is mede afhankelijk van 
het leidingmateriaal of een combinatie van 

blad NEN1006:2015, en de herziene 
Waterwerkbladen met betrekking tot 
hygiënisch werken, schone opslag en transport 
van materialen en een smetteloze ingebruik-
stelling van de leidinginstallatie. Details van 
haar verhaal over ISSO-publicatie 30 heeft 
Van Veelen elders in dit nummer van TVVL 
Magazine beschreven.

  TEMPERATUURVARIATIES BIJ 
DOUCHEN 

Walter van der Schee (Croonwolter&dros) 
sloot de serie presentaties op het congres af 
met de resultaten van de TVVL/Uneto-VNI 
voorstudie ST-35 ‘Beperken van drukschom-
melingen aan inlaten van douchemengkranen’. 
In zijn presentatie behandelde hij de casestudy 
van klachten over temperatuurvariaties bij 
douchemengkranen in een groot complex van 
seniorenwoningen. Hij liet meetresultaten zien 

Cor van de Wal: “Als desinfectie moet worden 

uitgevoerd en er is sprake van een combinatie 

van leidingmaterialen dan wordt het echt een 

uitdaging om het juiste recept te vinden”

toegepaste leidingmaterialen. “Als er een 
chemische of thermische reiniging/desinfectie 
uitgevoerd moet worden en er ook sprake is 
van een combinatie van leidingmaterialen met 
hun specifieke kenmerken, dan wordt het echt 
een uitdaging om het juiste recept te vinden”, 
aldus Van de Wal. Hij sloot zijn presentatie af 
met indrukwekkende foto’s van onzichtbare 
schuilplaatsen voor biofilm en bacteriën in 
onderdelen van leidingwaterinstallaties die 
niet goed bereikbaar zijn voor reiniging of des-
infectie. Vaak ontstaan daardoor weer nagroei 
en besmettingen. 

 WONINGINSTALLATIES 
Irene van Veelen (ISSO) informeerde de 
congresgangers over de herziening van 
ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwaterinstallaties 
in woningen’, het ontwerp wijzigings-

Irene van Veelen informeerde de congresgangers 

over de herziening van verschillende 

documenten met betrekking tot leidingwater-

installaties

Walter van der Schee sloot de serie presentaties 

op het congres af met de resultaten van de 

TVVL/Uneto-VNI voorstudie over het beperken 

van drukschommelingen aan inlaten van 

douchemengkranen

van druk- en temperatuurschommelingen in 
de leidingwaterinstallatie en aan de inlaten en 
uitlaat van de thermostatische douchemeng-
kraan, van laboratoriumtesten bij Kiwa met 
de betreffende type douchemengkraan, en 
van laboratoriumtesten bij een fabrikant naar 
de invloed van drukonafhankelijke volumes-
troombegrenzers op temperatuurvariaties bij 
drukschommelingen aan de betreffende type 
douchemengkraan en ook aan tweeknops 
douchemengkranen. Bij de voorstudie is ook 
een onderzoek betrokken van de Hochschule 
Luzern naar het beperken van de invloed van 
drukschommelingen op de temperatuur van 
het mengwater aan de douchekop. Elders in 
dit nummer van TVVL Magazine is uitgebreide 
informatie opgenomen over de voorstudie 
ST-35. 
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