
82 juli/augustus 2005  intech K&S

Tekst: Will Scheffer 

Fotografie: Industrie

T ijdens het gebruik van een
nooddouche vindt de wateraf-
name van de drinkwaterinstal-

latie in het gebouw elders normaal
doorgang. Ook rijst de vraag of het
denkbaar is dat gelijktijdig met de
nooddouche de aanwezige brand-
slanghaspel(s) worden gebruikt. In de
Vewin-werkbladen [1] staan enige ele-
mentaire regels om drinkwaterinstalla-
ties te dimensioneren, maar die zijn
nog niet volledig uitgewerkt voor
nooddouches. Er worden geen (nomi-
nale) volumestromen voor de verschil-
lende nooddouches gegeven en geen
rekenregels, waarin het mogelijk ge-
lijktijdig gebruik tot uitdrukking komt. 
In werkblad WB2.1C worden nooddou-
ches terloops genoemd bij de bete-
kenis van ‘BSH’ voor de berekening
van de ‘samengestelde methode’ om
de maximummoment volumestroom
te bepalen. Deze methode gaat uit
van de hoogste waarde, gevonden
uit de q√n-methode + continu ge-
bruik of de BSH + continu gebruik.
Het werkblad geeft aan BSH de vol-
gende betekenis: volumestroom
brandslanghaspels, nooddouches en-
zovoort in l/s. De samengestelde
methode volgens het Vewin-werk-
blad gaat dus niet uit van gelijktijdig
gebruik van een of meer noodvoor-
zieningen met een (deel) van het
overig (sanitair)gebruik.
In [2] staan richtlijnen voor rekenregels
en rekenwaarden voor de volumestro-
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men van diverse noodvoorzieningen.
In tabel 1 staat daarvan een samenvat-
ting. Deze heeft betrekking op de re-
kenregel voor de maximummoment
volumestroom bij combinatie van een
noodvoorziening met de rest van de
drinkwaterinstallatie. In [2] is voor f
slechts één getalswaarde gegeven:
0,7. Deze factor is in [2] niet afhanke-
lijk van bijvoorbeeld een gebouwfunc-
tie (type gebouw), de grootte ervan of
van een deel (groep of leidingsectie)
van de drinkwaterinstallatie.

Recente studie
De recente studie ‘Tappatronen en
leidingdimensionering’ [3] leert dat de
huidige methoden om de maximum-
moment volumestroom van het sani-
tair gebruik in drinkwaterinstallaties
te bepalen, slechts iets zeggen over
de volumestroom die eens in de tien
jaar kan optreden. Dit leidt tot moge-
lijkheden om te ontwerpen op een
overschrijdingskans van eens in de
tien jaar, maar niet op de dagelijkse
optredende situatie. Volgens [4] recht-
vaardigt dit gegeven het hanteren
van een lagere factor f voor de gelijk-
tijdigheid van qmmd met qnv. Op ba-
sis van een risico-inschatting (-analy-
se) kan afhankelijk van gebouwfunc-
tie en de ligging van de te dimensio-
neren leidingsectie ten opzichte van
het leveringspunt (watermeter) van
de drinkwaterinstallatie worden ge-
kozen voor bijvoorbeeld f = 0,25, 
f = 0,50 of f = 0,75.
Als meerdere noodvoorzieningen op
een drinkwaterinstallatie of op een
leidingsectie ervan worden aangeslo-
ten, dan speelt ook hier de vraag
met welk gelijktijdig gebruik van die
noodvoorzieningen rekening moet
worden gehouden. Hiervoor moet
eveneens een risicoanalyse worden
gemaakt, waaruit het mogelijke ge-
lijktijdig gebruik van de uiteenlopen-
de noodvoorzieningen moet blijken.
Bij bepaling van de mogelijke gelijk-
tijdigheid van noodvoorzieningen
zijn onder andere de volgende pun-
ten van belang:
• zijn ongelukken met tegelijkertijd

meer dan een slachtoffer mogelijk;
• zijn ongelukken mogelijk waarbij

gelijktijdig brand uitbreekt en
(meerdere) mensen (deels) in brand
raken;

• functie en grootte van het gebouw
en het aantal aangesloten nood-
voorzieningen op de drinkwaterin-
stallatie;

• functie en grootte van het gebouw
en de (gevaarlijke) stoffen die wor-
den gebruikt.

In tabel 2 zijn de nominale volu-
mestromen van noodvoorzieningen
en de grensvolumestromen (zie tabel
1) gegeven bij f = 0,25, 0,5 en 0,75. 

Interview
In een interview van Hans Wittens
met Eric van der Blom, secretaris van
de Vewin-commissie Werkbladen,
wordt bevestigd dat de standaard be-
rekeningsmethode qmmd = q√n een
overwaarde geeft. De kans op het ge-
lijktijdig gebruik van een nooddou-
che en de berekende maximummo-
ment volumestroom voor sanitair ge-
bruik volgens de standaardmethode,
wordt klein geacht. In het interview
wordt voorgesteld als algemene re-
gel een gelijktijdigheidsfactor f =
0,25 te hanteren. Dit geldt bij het le-
veringspunt (watermeter) van de
drinkwaterinstallatie. Uit een risico-
analyse zal dan moeten blijken waar-

om eventueel een andere waarde
voor de gelijktijdigheidsfactor in re-
kening moet worden gebracht. Dat
geldt ook bij gevallen van continu
gebruiken en voor leidingsecties. 
De kans dat meerdere personen ge-
lijktijdig gebruikmaken van verschil-
lende nooddouches wordt zeer klein
geacht. Maar ook dat moet blijken uit
een risicoanalyse. 

Berekeningsvoorbeeld 1
Stel dat voor het sanitairgebruik van
een drinkwaterinstallatie een maxi-
mummoment volumestroom (qmmd)
van 1,5 l/s is berekend. De risico-in-
schatting voor het gelijktijdig ge-
bruik van qmmd met qnv resulteert

Naar aanleiding van de voorstudie ST-11 van TVVL en Uneto-VNI, heeft Intech in januari
2004 een artikel gewijd aan de capaciteit van nooddouches. Over dit studieonderdeel
over nooddouches staat in het ST-11-rapport van TVVL Technische Raad de aanbeveling
de motivatie van de capaciteitseis van lichaamsdouches te achterhalen. Hierbij moet
worden onderzocht of een differentiatie in de capaciteitseis mogelijk is. Het rapport
beveelt ook aan de voorgestelde richtlijnen om het leidingnet te dimensioneren onder
te brengen in Vewin-werkbladen en te implementeren in de Isso-publicatie 55. Docent
Hans Wittens van de Avans hogeschool ’s-Hertogenbosch heeft samen met Uneto-VNI
in een vervolgonderzoek getracht de antwoorden te vinden op alle nog openstaande
vragen van het ST-11 rapport. Het onderzoek had plaats in het kader van een studie. 
In dit artikel richten we ons op het bepalen van de maximummoment volumestroom
in leidinginstallaties, waarop nooddouches staan aangesloten. Dit is een nadere uit-
werking van het artikel in Intech K&S van januari 2004, met tevens enkele kleine
aanpassingen, zoals de nominale volumestromen van nooddouches.

Tabel 1. Berekening maximum moment volumestroom bij combinatie van een nood-
voorziening met het (sanitair) gebruik van de drinkwaterinstallatie.

nominale volumestroom grensvolumestroom (afgerond)

f = 0,25 f = 0,50 f = 0,75 f = 0,25 f = 0,50 f = 0,75

noodvoorziening [l/s] [l/min] [l/s] [l/min]

oogdouche 0,20 12 0,27 0,40 0,80 16 24 48

gelaatsdouche 0,40 24 0,53 0,80 1,60 32 48 96

lichaamsdouche I 0,50 30 0,67 1,00 2,00 40 60 120

lichaamsdouche II 1,33 80 1,77 2,67 5,32 107 160 320

brandslanghaspel 0,36 21 0,48 0,70 1,44 28 42 84

gelijktijdig gebruik
van meer voorzienin-
gen: voorbeeld 
tabel 3 

1,42 85 1,89 114

Bij een te verwachten gelijktijdig gebruik van noodvoorzieningen worden de nominale volumestromen
van die voorzieningen gesommeerd, waarna dezelfde formule wordt toegepast waarbij de grenswaarde
betrokken is op de gesommeerde nominale volumestromen. 

Tabel 2. Nominale volumestromen en grensvolumestromen van noodvoorzieningen
bij f = 0,25, 0,5 en 0,75.

als qmmd ≤ qgrens dan qmmc = qnv + f * qmmd
als qmmd > qgrens dan qmmc = qmmd

qmmc maximummoment volumestroom gecombineerde drinkwaterinstallatie en noodvoorziening

qgrens grensvolumestroom ter grootte van qnv/(1 – f )

qmmd maximummoment volumestroom drinkwaterinstallatie

qnv maximummoment volumestroom noodvoorziening
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bijvoorbeeld in f = 0,25. De som van
de nominale volumestromen (qnv)
voor de noodvoorzieningen is bij-
voorbeeld bepaald op 1,42 l/s (zie
tabel 3). De totale maximum volume-
stroom van de gecombineerde drink-
waterinstallatie en noodvoorziening
(qmmc) wordt dan (1,5 x 0,25) + 1,42
= 1,795 l/s. Deze berekende maxi-
mummoment volumestroom (qmmc)
van de gecombineerde installatie
mag niet kleiner zijn dan de bereken-
de maximum volumestroom voor de
drinkwaterinstallatie (qmmd): dus
qmmc > qmmd. Hieraan wordt voldaan
(1,795 l/s > 1,5 l/s).

Berekeningsvoorbeeld 2
Stel nu dat voor een drinkwaterin-
stallatie een maximummoment volu-
mestroom (qmmd) was berekend van
3,0 l/s. 
De totale maximum volumestroom
van de gecombineerde drinkwaterin-
stallatie en noodvoorziening (qmmc)
zou dan (3,0 x 0,25) + 1,42 = 2,17
l/s < 3,0 l/s worden. Nu wordt niet
voldaan aan qmmc > qmmd. De grens-
waarde van qmmd waarbij wordt vol-
daan aan qmmc > qmmd, wordt be-
paald door qnv/(1 – f). In dit voor-
beeld dus door qnv / (1 – 0,25) =
1,42/0,75 = 1,893 l/s. Dus wanneer
qmmd > qgrens dan qmmc = qmmd. In

het tweede voorbeeld wordt dus
qmmc = 3,0 l/s. 
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Tabel 3. Voorbeeld berekeningsstaat voor de bepaling van de totaal capaciteit van
noodvoorzieningen aan de hand van een risicoanalyse voor het gelijktijdig gebruik
van die voorzieningen. Opmerking: De getallen in kolom 2 t/m/ 4 zijn willekeurig
gekozen.

drinkwaterinstallatie/                                  gelijktijdigheid en berekeningsstaat
leidingsectie

noodvoorziening aantal van de
noodvoorziening
dat is aangeslo-
ten op de drink-
water-installatie
of op een lei-
dingsectie ervan

aantal van de
noodvoorzie-
ning dat
mogelijk
(gelijktijdig)
wordt
gebruikt

aantal van de
noodvoorziening
dat mogelijk
(gelijktijdig) wordt
gebruikt met het
aantal van andere
nood-voorzieningen 

capaciteit van
de nood-voor-
ziening 

totaal capa-
citeit

lichaamsdouche I 4 1 1 0,50 l/s 0.50 l/s

lichaamsdouche II 0 0 0 1,33 l/s

oogdouche 2 1 1 0,20 l/s 0,20 l/s

gelaatsdouche 0 0 0 0,40 l/s

brandslanghaspel 8 2 2 0,36 l/s 0,72 l/s

totaalcapaciteit noodvoorzieningen (qnv) 1,42 l/s


