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Wie de ontwikkelingen op het gebied van drinkwaterinstallaties volgt, kan er niet 

omheen dat de invloed van Europa steeds groter wordt. Zo wordt de basis voor het 

ontwerp van leidingwaterinstallaties in grote lijnen door Europa aangegeven. Op 

nationaal niveau vindt een verdieping plaats waarbij behoud van de waterkwaliteit 

hoge prioriteit heeft. Voor de leidingwaterinstallatie zijn daarbij maatgevend: een 

ontwerp dat is afgestemd op de te verwachten behoeften en het gebruik zoals 

dat beoogd was. Een goed bestek vormt de basis om aan deze uitgangspunten te 

voldoen.
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Wanneer de ontwerpvoorwaarden voor 
behoud van de waterkwaliteit ter sprake komt, 
dan gaat het vaak om drie kwaliteitsbepalende 
grootheden: waterverversing (leidinginhoud), 
watertemperatuur en doorstroming (snel-
heid) in de leidingen. En niet te vergeten: hun 
onderlinge wisselwerking. Als voorbeeld dient 
stagnerend water in een leidingsysteem dat 
niet aan de noodzakelijke eisen van minstens 
wekelijkse waterverversing voldoet. Zo’n 
leidingsysteem heeft zeker bij temperaturen 
van > 25 °C sneller last van kiemvorming 
dan een vergelijkbaar leidingsysteem in een 
niet-verwarmde kelderruimte dat permanent 
water aanvoert voor toiletten. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat er groot belang wordt 
gehecht aan het bestek. De achtergrond: 
vaste aannames voor het aantal noodzakelijke 
tappunten en de intensiteit van hun gebruik 
zorgen over het algemeen voor overgedimensi-
oneerde leidingen en warmtapwaterbereiders. 
Daardoor kan het water ongewenst lang in 
(delen van) het systeem verblijven en ontstaan 
verhoogde kiemvormingsrisico’s. Aanbevolen 
wordt een nauwkeuriger vaststelling (in een 
Programma van eisen) van de te verwachten 

gebruiksgegevens (frequentie en gebruik) 
per tappunt of groep van tappunten met de 
opdrachtgever of toekomstige gebruiker. 
Met deze gegevens wordt het mogelijk om 
de leidingwaterinstallatie, binnen bepaalde 
randvoorwaarden, zo ‘slank’ mogelijk te 
ontwerpen. En juist die slanke uitvoering is 
één van de belangrijkste voorwaarden voor 
een hygiënische situatie. Tegelijkertijd wordt 
via het bestek de leidingwaterinstallatie 
afgestemd op de ruimtelijke indeling van het 
gebouw. In de ontwerpfase kan bijvoorbeeld de 
afstand tussen stijgleiding en de aangesloten 
tappunten nog eenvoudig worden aangepast 
of kunnen leidingmiddellijnen worden geselec-
teerd die een hygiënisch gebruik van de instal-
latie bevorderen en zorgen voor comfortabele 
warmwaterwachttijden. 

 VOORBEELDEN 
De relatie tussen programma van eisen/bestek, 
ontwerpfase en uitwerkingsfase wordt aan de 
hand van twee voorbeelden duidelijk: 
-in een luxe woning mag de wachttijd voor 
warmtapwater op ieder tappunt niet meer 
bedragen dan 7 seconden. Dat kan alleen 

worden gerealiseerd als het ontwerp van de 
plattegrond daarop is afgestemd; alternatief is 
een kleine boiler bij het (keuken)tappunt;
-in situaties waar zeer strenge eisen worden 
gesteld aan hygiëne, zoals in ziekenhuizen, 
wordt lang niet iedere wastafel 1 of 2 keer per 
dag, gedurende 10 tot 15 seconden, gebruikt. 
De noodzakelijke waterverversing in uittap-
leidingen wordt daardoor niet gehaald. Dit 
kan worden voorkomen door een systeem van 
seriële aansluitingen waarbij de wastafel in een 
volgorde wordt aangesloten met een toilet dat 
meerdere keren per dag wordt gebruikt.

  VERANDERINGEN 
TAPPATROON 

De planning van het gebruik op basis van 
het Programma van eisen en het bestek 
geeft zowel de ontwerpers/installateurs als 
gebruikers meer zekerheid. In het installatiege-
bonden dossier zijn de minimale eisen voor het 
beoogde gebruik van de leidingwaterinstallatie 
terug te vinden: wanneer wordt een tappunt 
gebruikt? maar ook: hoe regelmatig moet een 
tappunt worden gebruikt om de waterkwaliteit 
van de installatie te waarborgen? Gedurende 

Hygiënebewust ontwerpen
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de gebruiksduur van een gebouw kunnen 
tappatronen veranderen. Die veranderingen 
kunnen gevolgen hebben voor de waterkwa-
liteit wanneer bepaalde tappunten niet meer 
gebruikt worden of zelfs delen van de instal-
latie helemaal niet meer worden gebruikt. 
Uit de verschillen met het bestek kunnen dan 
de noodzakelijke technische aanpassingen of 
specifieke (beheers)maatregelen (bijv. spoel-
plannen) worden afgeleid.

 WARMTAPWATERSYSTEEM 
Een ‘slank’ ontwerp verdient uit hygiënisch 
oogpunt ook voor het warmtapwatersysteem 
veruit de voorkeur. Dus om het risico op 
kiemvorming te minimaliseren moeten de 
installatievolumes zo klein mogelijk worden 
gehouden en ongewenste opwarming van 
warmwateruittapleidingen worden voorko-
men. Warmtapwaterbereiders zijn ook van 
invloed op de microbiologie. 
Bij de berekening van het centrale warm-
tapwaterbereidingssysteem moet met een 
groot aantal uitgangspunten rekening worden 
gehouden om tot een systeemontwerp 
te komen dat aansluit op het gebruik. In 
bestaande situaties met hoge leveringsver-
liezen en hydraulische problemen met de 
installaties kunnen onnodig hoge energiege-
bruiken en hygiënische risico’s optreden. Voor 
kleinere installaties geldt het spanningsveld 
tussen waterkwaliteit en energie-efficiëntie. 
Dat geldt eens te meer bij gebruik van voor-
raadsystemen. 
Voor sommige situaties kan, binnen de kaders 
van de wet- en regelgeving, ruimte worden 
geboden voor temperaturen > 50 °C zolang 
de waterverversing maar navenant groter is. 
Uitgangspunt hierbij kan zijn dat doorgaans, 
bij normaal gebruik, in alle deeltrajecten van 
het leidingsysteem dagelijks waterverversing 
optreedt. Bij deze lagere warmtapwatertem-
peratuur is ook rekening gehouden met duur-
zame energiebronnen: dergelijke systemen 
kunnen een temperatuur van > 60 °C vaak 
niet of nauwelijks op bedrijfseconomische 
manier leveren. 
Bij leidingdelen met een te verwachten 
gering verbruik (bijv. wastafel) kan worden 
beoordeeld of in afzonderlijke gevallen een 
decentrale oplossing in de vorm van een elek-
trisch warmtapwatertoestel een doelmatig en 
hygiënisch alternatief biedt. 

 LEIDINGTRAJECTEN
Voor het behoud van de waterkwaliteit in lei-
dingwaterinstallaties is in de ontwerpfase de 
opbouw van het leidingnet voor de verdeling 
van het leidingwater maatgevend. Een goed 
resultaat wordt verkregen wanneer rekening 
wordt gehouden met de hydraulische eisen, 

bouwkundige omgevingsfactoren én de te 
verwachten waterverversing. Voor koud- en 
warmwater moeten verschillende tempe-
ratuurgrenzen worden aangehouden. Om 
waterverversing te garanderen, bijvoorbeeld 
bij tappunten die sporadisch worden gebruikt, 
is de aanleg van een serieel- of een ringlei-
dingsysteem met doorloopmuurplaten aan 
te bevelen boven een vertakt leidingsysteem. 
Het serieel leidingsysteem wordt zodanig ont-
worpen dat het meest gebruikte tappunt zich 
aan het eind van het leidingtraject bevindt. In 
dit systeem treden vaak grotere drukverliezen 
op. In de praktijk ziet men dan dat voor grotere 
leidingmiddellijnen wordt gekozen. Maar voor 
een belangrijk deel kan het drukverlies beperkt 
blijven door toepassing van leidinghulpstuk-
ken met geen of slechts geringe vernauwing 
(lage zeta waarde). Overigens zijn leidingen 
met een grotere middellijn in droogbouw- 
of voorwandinstallaties probleemloos toe 
te passen. Voor leidingen in vloeren kan 
een grotere middellijn, afhankelijk van de 
vloer-opbouwhoogte, wel een probleem zijn. 
In dat geval kan vaak voor het koude water 
een ringleidingsysteem worden ingezet met 
een minimale middellijn en dus een geringe 
opbouwhoogte.
Het is lonend om de verschillende leidingsys-
temen naast elkaar te zetten en te zoeken naar 
de optimale variant. Tabel 1 maakt duidelijk 
hoe groot de invloed is van de afwijkende 
buismiddellijnen van de verschillende leiding-
materialen op de warmwaterwachttijd aan 
het tappunt. Met behulp van speciale software 
kan bij het systeemontwerp voor ieder lei-
dingtraject rekening worden gehouden met de 
warmwaterwachttijd bij minimale leidingmid-
dellijn en installatievolume, zonder de leve-
ringsbetrouwbaarheid in gevaar te brengen. 
Wanneer normaal regelmatig gebruik van de 
leidingwaterinstallatie zelfs in de beschreven 
ring- en seriële leidingsystemen niet duur-
zaam kan worden gegarandeerd (denk aan 
scholen tijdens vakantieperiodes) dan kan de 
waterkwaliteit technisch worden gegaran-
deerd met een decentraal spoelsysteem.

  AANDACHT VOOR 
TEMPERATUURBEHOUD

Bij het bepalen van waterleidingtrajecten moet 
niet alleen rekening worden gehouden met 
de bouwkundige situatie maar ook met het 
gevaar van warmteoverdracht op koudwa-
terleidingen. Dat kan bijvoorbeeld het geval 
zijn bij stagnatie in parallel lopende warm- en 
koudwaterleidingen maar ook door warmteaf-
gifte in leidingkokers of -schachten. Wanneer 
de temperatuur van het koude water boven de 
25 °C komt, bevordert dat de groei van bac-
teriën. De gevolgen van de eisen worden vaak 
pas na simulatieberekening van de stagnatie-
temperaturen goed zichtbaar. Het volledig 
voorkomen van opwarming van koudwater 
tijdens gedwongen stagnatieperioden is zelfs 
met isolatie niet mogelijk. Bij het ontwerpen 
en projecteren van de leidingwaterinstallatie 
moet ook bouwkundig hiermee rekening 
worden gehouden. Stijgleidingen voor koud- 
en warmwater kunnen bijvoorbeeld in aparte 
schachten of vloerkanalen worden aangelegd. 
Ook de aanleg van leidingen in verlaagde 
plafonds moet in de ontwerpfase kritisch 
worden beoordeeld. Opwarmingsrisico’s zijn 
veelal met softwaresimulaties te berekenen, 
ook in geval van langere gebruiksonderbrekin-
gen zoals tijdens weekenden. Voor installaties 
waaraan hogere hygiënische eisen worden 

60°C 

(Drink)waterkwaliteit  

-Figuur 1- De drinkwaterkwaliteit wordt 

altijd beïnvloed door de wisselwerking tussen 

temperatuur, doorstroming en waterverversing

-Tabel 1- Richtwaarden voor wachttijden (seconden) aan tappunten
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gesteld, kan dat tot gevolg hebben dat tijd- of 
temperatuurgestuurde spoelsystemen nodig 
zijn zodat té hoge stagnatietemperaturen 
worden voorkomen. 
Een installatievorm die daarbij niet onvermeld 
mag blijven en die we veelvuldig in ziekenhui-
zen en verzorgingsinstellingen tegenkomen 
is warmwatercirculatie tot aan de tappunten. 
Dan bestaat de kans dat, afhankelijk van de 
uitvoering van het armatuur (een staande 
eengatsmengkraan of een wandmengkraan 
met opbouw- of inbouwmuurplaten), als 
gevolg van doorwarming het water in de koude 
aansluitleiding bij stilstand (stagnatie) wordt 
opgewarmd. Dit probleem kan praktisch 
eigenlijk alleen worden opgelost door gebruik 
te maken van een zogenaamd afkoeltraject 
in de warme aansluitleiding (bijvoorbeeld 
een minimale afstand tussen het circulerend 
systeem en de muurplaat van het armatuur). 
Voor de waterkwaliteit van warmwater zijn van 
dergelijke stagnatiezones geen risico’s te ver-
wachten zolang ze door normaal gebruik een 
temperatuur van 60 °C bereiken. Afhankelijk 
van de duur van de gebruiksonderbreking (niet 
tappen) beschikt de koudwaterleiding niet over 
een vergelijkbaar ‘beveiligingssysteem’. 

 HET BEOOGDE GEBRUIK
Leidingwaterinstallaties zijn er in alle soorten 
en maten en het ontwerp ervan is even 
veelzijdig. Voor de leidingwaterkwaliteit geldt 
onder alle omstandigheden dat het beoogde 
gebruik de beste voorwaarde is voor kwa-
liteitsbehoud. De beheerder draagt daarbij 
de verantwoording dat alle tappunten op de 
manier en met de frequentie worden gebruikt, 
zoals vastgelegd in het bestek en overgenomen 
in het installatiegebonden dossier. Alleen op 
die manier is de waterverversing waarop de 
installatie is ontworpen, te realiseren. Over 
de samenhang tussen de waterverversing en 
de waterkwaliteit moet het personeel bij de 
ingebruikname van het pand en de installatie 
worden geïnformeerd. Dat geldt ook voor de 
informatie die moet worden overgedragen 
over de warmtapwaterbedrijfstemperaturen 
en het onderhoud aan regelarmaturen. Zeer 
behulpzaam hierbij is een speciaal protocol 
dat in het installatiegebonden dossier of in een 
beheerplan wordt vastgelegd. 
Zodra er twijfel ontstaat -bijvoorbeeld door 
veranderingen in het gebruik- en het beoogde 
gebruik niet meer kan worden gegarandeerd, 
dient de beheerder zo mogelijk in samen-
werking met de ontwerper van de installatie 
hiervoor een oplossing te zoeken. Dat kan bij-
voorbeeld met een spoelplan. Betrouwbaarder 
zijn echter installatietechnische ingrepen zoals 
een decentraal spoelsysteem. Zo’n systeem 
is niet alleen betrouwbaar maar ook bereken-

-Figuur 3- Bij veldstudies werd vastgesteld dat de daadwerkelijke gebruikspieken in de woningbouw 

aanzienlijk kleiner en korter zijn dan tot nu toe werd aangenomen (boven). Meetgegevens laten verder 

zien dat het gelijktijdig gebruik van warmtapwater in woningen steeds minder wordt (onder).

-Figuur 2- Varianten leidingtrajecten voor etageverdelingen: afzonderlijke leidingen met kleine verdeler 

(2.1), serieel leidingsysteem (2.2), ringleidingsysteem (2.3), vertakt leidingsysteem (2.4). Welke hiervan 

in afzonderlijke situaties uit oogpunt van hygiëne de voorkeur heeft, hangt voornamelijk af van het 

latere gebruik.

(2.1) (2.2)

(2.3) (2.4)
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-Figuur 4- Opwarming van een stagnerende koudwaterleiding

-Figuur 5- Hoe circulerend 

warmwater (~ 60 °C) het koude water 

bij het taparmatuur kan verwarmen, 

toont deze meting: 

1 =  direct bij de opbouw-muurplaten 

van de wandmengkraan 

2 =  horizontaal 25 cm verwijderd van 

de inbouw-muurplaten van de 

wandmengkraan

3 =  direct bij de inbouwmuurplaten 

van de wandmengkraan

Afbeelding 6. Schematische weergave van een etageverdeling, waarvan de leidingwaterkwaliteit water- 

en energiebesparend wordt gegarandeerd door een decentraal spoelsysteem.

baar: gebruiksonderbrekingen worden auto-
matisch voorkomen door gedwongen spoeling 
terwijl voor de noodzakelijk waterverversing 
wordt gezorgd. Daarbij is het wel van belang 
dat ook deze systemen zodanig worden ont-
worpen en gekozen dat verspilling van water en 
energie wordt voorkomen. Programmeerbare 
wc-bedieningsplaten of spoelstation (ook 
wel elektronisch gebruikersstation genoemd) 
bieden hiervoor uitkomst. Zo’n bedienings-
plaat is bedoeld voor het koudwatersysteem; 
een geïntegreerde besturing registreert of er 
koudwater wordt gebruikt. Is dit niet het geval 
dan spoelt de bedieningsplaat na een voor-
ingestelde periode automatisch de koudwater-
leiding. Kiemvorming als gevolg van stagnatie 
wordt zo vermeden. Het spoelen gebeurt 
daarbij met een hoeveelheid water die precies 
noodzakelijk is voor het betreffende instal-
latiegedeelte. Een elektronisch gebruikerssta-
tion kan voor koud- én warmwatersystemen 
worden ingezet. Dan wordt niet alleen gebruik 
maar ook temperatuur en tijd geregistreerd. 
Op basis van die gebruiks-, tijd- en tempera-
tuurinformatie spoelt het systeem alleen dan 
wanneer dat nodig is met een hoeveelheid 
en een temperatuur die exact voldoende zijn 
om de waterkwaliteit te kunnen behouden. 
Dergelijke systemen bieden daarmee niet 
alleen een doelmatige maar ook een duurzame 
oplossing voor betrouwbare leidingwaterkwa-
liteit.

 SAMENVATTEND
Een temperatuur die aan de normen voldoet 
en een regelmatige waterverversing zijn de 
belangrijkste factoren voor behoud van de 
leidingwaterkwaliteit. Voor oudere installaties 
is daarnaast de doorstroming een belangrijk 
thema. Met NEN 1006, de Waterwerkbladen, 
ISSO-publicaties en de CUR-Aanbeveling 
120:2017 zijn voor het ontwerp van leiding-
waterinstallaties voldoende voorschriften en 
praktische richtlijnen voorhanden waarmee al 
in een vroeg stadium van het bouwproces reke-
ning kan worden gehouden. Op basis van het 
Programma van Eisen kan afstemming plaats-
vinden met de opdrachtgever en gebruiker 
van het pand. In dat overleg zal er met name 
aandacht moeten zijn voor de werkelijk te 
verwachten verbruikswaarden en de gebruiks-
frequentie van alle tappunten. De vastlegging 
ervan in het bestek (de ontwerpcondities) is 
een belangrijke voorwaarde om een ‘slanke’ en 
daarmee hygiënisch betrouwbare leidingwa-
terinstallatie te kunnen ontwerpen die na de 
oplevering ook daadwerkelijk conform het 
ontwerp kan worden gebruikt.
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