
Na een succesvol waterjaar 
wachten nieuwe uitdagingen

In 2017 stond het thema WATER in TVVL Magazine, als 

onderdeel van het TVVL Meerjarenthema ‘Beyond (Smart) 

Cities’, centraal. In zes themanummers hebben de leden van 

de Expertgroep Sanitaire Technieken en hun netwerkrelaties 

de lezers van TVVL Magazine zeer breed geïnformeerd over 

wat er allemaal speelt binnen het vakgebied van Sanitatie in 

en rondom gebouwen en de daarmee in verbinding staande 

infrastructurele voorzieningen. Zij hebben met hun artikelen 

duidelijk gemaakt hoe boeiend, maar ook hoe complex het 

is, om de ‘waterstromen’ voor sanitatie in goede banen te 

leiden. Aan die waterstromen worden hoge eisen gesteld 

om op een veilige, comfortabele en hygiënisch betrouwbare 

manier te kunnen gebruiken en (daarna) ervan te ontdoen. 

Effecten van klimaatverandering, milieubelasting, 

energietransitie, schaarste van grondstoffen, 

verduurzaming, verandering gebruikersgedrag, nieuwe 

bouwtechnieken, etc., stellen de ST-ingenieurs voor 

grote uitdagingen om met (nieuwe) sanitatie nu en 

in de toekomst blijvend te kunnen bijdragen aan de 

instandhouding van een goede volksgezondheid.    

H. (Henk) Lodder, Redactieraad en Deerns Nederland BV.
W. (Will) Scheffer, Redactieraad en Expertgroep Sanitaire Technieken 
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Op het symposium presenteerden delegaties uit verschillende landen 
de resultaten van onderzoeken naar nieuwe bepalingsmethoden en ont-
wikkelde simulatieprogramma’s. Het in dit themanummer opgenomen 
verslag van het symposium gaat daarop in. Naast de dimensionering van 
waterinstallaties speelt ook de configuratie van leidingsystemen een 
belangrijke rol bij het vermijden van hygiënische risico’s. De moderne 
architectuur plaatst de ontwerper van sanitaire installaties nog veel te 
vaak voor dilemma’s bij de keuzes voor juiste configuraties.  
Voor warmtapwatersystemen is de bedrijfstemperatuur in verband met 
risico’s op groei van Legionella nog altijd een onderzoeksthema, met 
name bij periodieke temperatuuraanpassingen in verband met energie-
besparing. Van de vele studies en onderzoeken die op het symposium 
zijn besproken heeft de Expertgroep ST een selectie gemaakt voor dit 
themanummer.  

 NIEUWE UITDAGINGEN  
Het derde evenement van dit jaar dat de Expertgroep ST eind september 
organiseerde was de Innovatiebijeenkomst Sanitaire Technieken waar 
gediscussieerd werd over collectieve warmtapwatersystemen. Met 
name over het inregelen van circulatiesystemen waren er veel vragen en 
verschillende opvattingen: met statische inregelafsluiters, thermostati-
sche inregelafsluiters, of  een combinatie van beiden. Wellicht dat uit de 
evaluatie van de Innovatiebijeenkomst volgt dat een  ST-voorstudie over 
dit onderwerp gewenst is.  
Naast deze en eerder genoemde uitdagingen met betrekking tot  de 
ontwikkelingen op het vakgebied van (nieuwe) sanitatie staat de 
Expertgroep ST ook voor een nieuwe bestuurlijke uitdaging. Eric van der 
Blom treedt na twee zittingsperioden reglementair af als voorzitter. Van 
der Blom heeft met zijn communicatieve vaardigheden in de afgelopen 
zes jaar belangrijk bijgedragen aan een groter aanzien van zijn vakgebied 
binnen en buiten de vereniging. Dat mag als een grote verdienste van 
hem worden gezien. Hij wordt opgevolgd door Irene van Veelen.  
De samenstelling van de Expertgroep ST gaat nog verder veranderen 
door het reglementair aftreden van meerdere leden, en inmiddels zijn 
klinkende namen genoemd van toetreders. De vertegenwoordiging 
van het vakgebied ST in de Redactieraad van TVVL Magazine gaat ook 
veranderen. De Redactieraad krijgt eveneens een nieuwe voorzitter die 
met een nieuwe  samenstelling van de Raad gaat samenwerken aan een 
nieuwe vorm van TVVL Magazine, met een nieuwe hoofdredacteur en 
een nieuwe uitgever. Na dit (jaar)overzicht rest nog te melden dat er 
plannen zijn om de zestig artikelen, die in het kader van het WATERJAAR 
zijn gepubliceerd, te bundelen in een boekwerk.  

De auteurs van de artikelen in dit en de vijf vorige themanummers zijn wij 
(nogmaals) zeer erkentelijk voor hun bereidwillige bijdrage.

De Expertgroep Sanitaire Technieken heeft in 2017 op een zeer actieve 
wijze invulling gegeven aan het thema WATER. In de zes themanum-
mers zijn in totaal 60 artikelen opgenomen in relatie tot het jaarthema. 
Het heeft wetenschappers, ingenieurs en technici uit de verschillende 
disciplines van sanitatie dichter bij elkaar gebracht. In juni vond de door 
de Expertgroep ST georganiseerde indrukwekkende achtste editie van 
het Nationaal Congres Sanitaire Technieken plaats, in theater de Flint in 
Amersfoort.
Verheugend is te constateren dat het aandeel jongeren onder de deel-
nemers toeneemt. Een verscheidenheid aan theoretische en praktisch 
gerichte interessante en vooral ook actuele onderwerpen passeerde de 
revue. En zoals de bezoekers van het congres en de lezers van het vijfde 
themanummer zich zullen herinneren zijn de TVVL en haar branche-
genoten uitgedaagd om deel te nemen aan een bijzondere pilot van de 
Wageningen Universiteit met nieuwe sanitatie voor de ‘the greenstreet’ 
op de Floriade in Almere in 2020.      

  INGRIJPENDE GEVOLGEN VOOR 
SANITATIESECTOR

In augustus vond in Haarlem de door de Expertgroep ST georganiseerde 
driedaagse 43e International Symposium of CIB W062 ‘Water Supply 
and Drainage for Buildings’ plaats met wetenschappers en experts 
vanuit de hele wereld. Prof. Jacqueline Cramer, voormalig milieuminister, 
sprak in haar openingstoespraak over de uitdagingen waar de wereld 
voor staat. Door de groei van de wereldbevolking, vooral in stedelijke 
gebieden, en de toenemende economische welvaart zijn wereldwijd 
alarmerende milieuproblemen ontstaan die ons dwingen zorgvuldig om 
te springen met water, energie en grondstoffen.  
Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de sanitatiesector. De toenemende 
druk op basisvoorzieningen leidt tot de noodzaak nieuwe manieren 
te vinden om sanitatiepraktijken te ontwikkelen en toe te passen. 
Daarnaast is er onderzoek en innovatie nodig om complexe uitdagin-
gen het hoofd te bieden en problemen met hygiëne en gezondheid te 
voorkomen. Dit vereist proactieve samenwerking in de waterketen, aldus 
Cramer. 

 GEZONDHEIDSRISICO’S
Dit laatste themanummer is grotendeels gewijd aan het internationale 
symposium CIB W062. Als rode draad in de veertig lezingen en vijftien 
posterpresentaties was de bezorgdheid te bespeuren over de risico’s voor 
de volksgezondheid bij toepassing van sanitatiepraktijken die onvol-
doende zijn onderzocht. Het aansluiten van waterbesparende toestellen 
op bestaande waterinstallaties die daarvoor niet zijn ontworpen kan 
tot problemen leiden. Dat geldt ook voor nieuwe waterinstallaties, die 
wereldwijd nog worden gedimensioneerd met verouderde methoden 
voor het bepalen van maatgevende watergebruiken en lozingen. En dat 
wordt allemaal nog complexer wanneer nieuwe sanitatie wordt toege-
past met meerdere deelstromen.  
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