
Na de aanscherping van de regels voor col-
lectieve leidingwaterinstallaties, mede naar 
aanleiding van de rampzalige legionella-
uitbraak in 1999 in Bovenkarspel, zijn 
nieuwe ideeën ontstaan voor het ontwerp 
van leidingwaterinstallaties. Ook het besef 
van een kosteneffectief beheer van hygië-
nisch betrouwbare leidingwaterinstallaties 
heeft tot belangrijke aanpassingen van 
ontwerpuitgangspunten geleid. In het 
verleden was het niet ongebruikelijk om 
grote drinkwaterinstallaties uit te voeren 
in ringleidingen. Daaraan zaten meerdere 
voordelen. Bij gebreken aan de installatie 
blijft, door plaatsing van afsluiters in de 
ringleidingen, de watertoevoer in grote 
delen van het gebouw dan veelal nog mo-
gelijk. Daar waar de beschikbare werkdruk 
niet groot is, bieden ringleidingen boven-
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dien het voordeel van weinig drukverlies. 
Bestaat een collectieve drinkwaterinstal-
latie uit meerdere deelringen dan is sprake 
van een vermaasde structuur. De nadelen 
zijn later echter zwaarder gaan wegen. De 
onbepaalde stroomrichting in een ringlei-
ding waarborgt namelijk geen goede door-
stroming. Onvoldoende verversing van 
het leidingwater vermindert in delen van 
die ringleiding de drinkwaterkwaliteit. De 
ontwerpen van nieuwe installaties bestaan 
dan nu ook uit vertakte hoofdleidingnet-
ten met een eenduidige stromingsrichting 
en daarop aangesloten vertakte verdeel- of 
groepsleidingen.

DISCUSSIE OVER DOORLUSSEN

De doorstroming van verdeel- en groeps-
leidingen wordt in sommige ontwerpen 

bovendien bevorderd door een seriële 
aansluiting van de tappunten (doorlussen 
over de tappuntaansluitingen), met een 
veel gebruikt tappunt op het einde van 
die leidingen. Doorlussen gebeurt ook in 
warmtapwatersystemen met circulatie tot 
aan de tappunten. Sommige experts zijn 
van mening dat vanuit hygiënisch oogpunt 
het doorstromen tot zo kort mogelijk 
op de kraan de beste oplossing is, maar 
anderen wijzen dan op het gevaar van 
verspreiding van (legionella)besmettingen 
vanuit tappunten (mengkranen) in het 
leidingsysteem. Er zijn aanwijzingen dat 
legionellabesmettingen ook direct toe te 
wijzen zijn aan mengkranen. Onderzoek 
daarnaar wordt opgestart in het kader van 
de TVVL/Uneto-VNI voorstudie ST-32. Het 
idee achter bijvoorbeeld elektronische en 
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zuinig ontwerp
van leidingwaterinstallaties

thermostatische mengkranen was dat ze 
juist hygiënischer en veiliger moesten zijn. 
Maar de ingewikkelde binnenwerken, vol 
met mechaniek, wemelen van dode hoek-
jes waarin de legionellabacterie uitstekend 
kan gedijen. Maar of het dan om gevaar-
lijke concentraties gaat voor gezonde men-
sen, dat is nog niet aangetoond. Mogelijk 
zijn de concentraties wel gevaarlijk voor 
ziekenhuispatiënten met sterk vermin-
derde weerstand. Het ST-32 project behelst 
een eerste oriënterend praktijkonderzoek 
naar douchemengkranen in zorginstellin-
gen. Doel van de studie is om door middel 
van onderzoek aan douchemengkranen, 
afkomstig uit praktijksituaties, vast te stel-
len of douchemengkranen zelf de oorzaak 
zijn van de besmettingen. Daarbij wordt 
ook gekeken naar de wijze van aansluiting 
op de leidingnetten. Vooruitlopend op die 
studie is in de herziene ISSO-publicatie 
55.1 wel de richtlijn opgenomen dat de 
minimale afstand tussen een tappunt voor 
warm water en het circulatiesysteem ten 
minste 1 m uittapleiding moet zijn die niet 
is geïsoleerd. En daarmee wordt het door-
lussen tot op de tappunten vooralsnog 
afgehouden.

ONVOLDOENDE STROOMSNELHEID

Behalve een zorgvuldig uitgewerkte 
leidingconfiguratie is een goede doorstro-
ming (verversing) in de leidingwaterinstal-
latie afhankelijk van de dimensionering. 
De dagelijks optredende stroomsnelhe-
den spelen een rol voor de hygiënische 
betrouwbaarheid van collectieve leiding-
waterinstallaties. In de praktijk blijkt dat 
de stroomsnelheden in delen van grote 
collectieve leidingwaterinstallaties soms 
veel lager uitpakken dan wenselijk. Dat 
komt door overdimensionering. Voor het 
bepalen van de maximum-moment-volu-
mestroom (MMV) wordt de q√n-methode 
gebruikt. Deze methode houdt alleen 
rekening met de aanwezige tappunten 
en wordt al meer dan zestig jaar gebruikt. 
Er is in zestig jaar echter veel veranderd. 

De samenstelling van de huishoudens nu 
(en in de toekomst) ziet er heel anders 
uit. In de beginjaren vijftig van de vorige 
eeuw beschikten woningen veelal over 
slechts 3 tappunten, nu over 9 of meer. 
Ook was de gemiddelde woningbezetting 
in die tijd vrij hoog. Die is nu veel kleiner. 
Andere maatschappelijke veranderingen 
spelen ook een rol, zoals de vergrijzing 
en het toenemend aantal allochtonen. De 
q√n-methode houdt met al die factoren 
geen rekening. Voor de utiliteitsbouw 
wordt de q√n-methode ook toegepast 
omdat daarvoor geen andere methode 
beschikbaar is. De voor woningen ontwik-
kelde q√n-methode geeft voor (grotere) 
utiliteitsgebouwen een MMV die veelal niet 
overeenkomt met de praktijk. Kunnen we 
deze methode nog langer blijven toepas-
sen?

ANDERE BENADERING

De drinkwaterbedrijven en de installa-
tiesector gaven tien jaar geleden aan be-
hoefte te hebben aan nieuwe rekenregels 
voor het dimensioneren van hygiënisch 
betrouwbare leidingsystemen. De instal-
latiesector gaf daarbij ook aan behoefte te 
hebben aan betrouwbare richtlijnen voor 

warmtapwatervoorzieningen. Collectieve 
warmtapwater voorraadtoestellen zouden 
door gebrek aan betrouwbare gegevens 
over het gebruik, veelal worden over-gedi-
mensioneerd, waardoor onnodig energie 
verloren gaat. Voor de ontwikkeling van 
nieuwe rekenregels speelt de kennis van 
tap- en afnamepatronen van het sanitaire 
waterverbruik een belangrijke rol. Metin-
gen kunnen hierover op zich een goed 
inzicht geven. Maar om van alle tappunten 
en van verschillende woningen en utili-
teitsgebouwen voldoende informatie te 
krijgen om daarmee een betrouwbaar pa-
troon vast te stellen, zijn dan wel heel veel 
metingen nodig. Dat vraagt een enorme 
tijdrovende en dure meetcampagne.

SIMULATIEMODEL

In 2003 is Kiwa WR (thans KWR Watercycle 
Research Institute) een onderzoek gestart 
naar de mogelijkheid om afnamepatronen 
te simuleren. Naast een inventarisatie van 
beschikbare technische gegevens van wa-
terverbruikende toestellen en statistische 
gegevens over de aanwezigheid ervan, is 
ook gekeken naar de aanwezige personen 
en hun waterverbruikend gedrag in hun 
woning of gebouw. Op basis van deze 

Tabel 1. Overzicht invoergegevens woongebouw /woontoren

Categorie  Aantal 
�  studio   ..... 
�  luxe twee-kamer-appartement  ..... 
�  drie-kamer-appartement van 120 m2 ..... 
�  drie-kamer-appartement van 160 m2 ..... 
�  luxe vier-kamer-appartement  ..... 
�  senioren-appartement van 120 m2 ..... 

Berekend waterverbruik:

MMVkoud  ...... l/s
MMVwarm  ...... l/s 
MWW in 10 minuten  ...... l
MWW in 60 minuten  ...... l
MWW in 120 minuten  ...... l
MWW in een dag  ...... l
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kennis is eerst een stochastisch simulatie-
model voor woninginstallaties gebouwd: 
SIMDEUM®. Met dit model worden tap- en 
afnamepatronen van zowel koud- als 
warmwater berekend. De afnamepatronen 
van koud water zijn gevalideerd met prak-
tijkmetingen uitgevoerd in vijf woningen. 
Om niet voor iedere nieuwe situatie het 
model SIMDEUM® te hoeven gebruiken, is 
een aantal specifieke woonsituaties gedefi-
nieerd waarvoor rekenregels zijn opgesteld 
op basis van de uitkomsten van SIMDEUM®. 
Aan de hand van het simulatiemodel heeft 
KWR twintig woonsituaties (woninginstal-
laties) doorgerekend, die kunnen variëren 
in gezinssamenstelling en luxe. In 2007 zijn 
vervolgens van woongebouwen, be-
staande uit slechts één type woonsituatie, 
collectieve leidinginstallaties doorgere-
kend. De uitkomsten van de simulaties zijn 
de waterverbruiken MMVkoud, MMVwarm 
en het warmwaterverbruik (MWW) in 10, 
60 en 120 minuten en in 24 uur. In een 
Excel-bestand zijn de uitkomsten van de 
simulaties tot maximaal 150 woningen 
op te zoeken. Dit praktisch gereedschap 
bevat een gebruikersinterface waarin 
de verschillende keuzes kunnen worden 
ingevoerd, waarna de uitkomsten worden 
getoond. In 2008 heeft KWR op een verge-
lijkbare manier rekenregels opgesteld voor 
woontorens, waarvoor zes verschillende 
type appartementen zijn gedefinieerd. In 
een woontoren kunnen verschillende type 
appartementen voorkomen. Ook voor 
woontorens zijn de rekenregels op te 
zoeken in een Excel-bestand (zie voor 
overzicht invoergegevens tabel 1).

UITBREIDING SIMULATIEMODEL

SIMDEUM® is vervolgens uitgebreid en 
aangepast voor verschillende catego-
rieën in de utiliteitsbouw. Het gebouw 
wordt opgesplitst in functionele ruim-
tes, die worden gekarakteriseerd door 
hun waterverbruik en de aanwezigheid 
van een bepaald type gebruiker. Niet 
het patroon van opstaan, weggaan 
en slapen, zoals bij woningen, bepaalt 
het waterverbruik. De watergebruikers 
gedragen zich anders. Voor de kans van 
het waterverbruik in de utiliteitsbouw 
zijn de tijden van aanwezigheid belang-
rijk en de tijden van verhoogd verbruik. 

Het gedrag wordt gekoppeld aan bepaalde 
bloktijden. Op basis van het aangepaste 
simulatiemodel zijn rekenregels ontwik-
keld voor de categorieën kantoren, hotels 
en zorginstellingen waarvan de resultaten 
eveneens zijn op te zoeken in een Excel-
bestand. De rekenregels zijn gebaseerd op 
afnamepatronen van een aantal typo-
logieën binnen elke categorie, die met SIM-
DEUM® gesimuleerd zijn. Die typologieën 
zijn zodanig gestandaardiseerd dat op 
basis van de dominante variabele (aantal 
kantoormedewerkers, aantal hotelkamers, 
en aantal bedden in zorginstellingen) 
zowel de inrichting van het gebouw als 
het aantal verbruikers worden berekend 
en vervolgens de waterverbruiken worden 
voorspeld. Een overzicht van de invoerge-
gevens is te zien in tabel 2.

VALIDATIE

Om de nieuwe rekenregels algemeen te 
kunnen invoeren en daarmee de bestaan-
de richtlijnen, zoals de q√n-methode voor 
de grotere delen van collectieve leiding-
waterinstallaties te gaan vervangen, zijn 
in een aantal specifieke woon- en utili-
teitsgebouwen, ter validatie, uitgebreide 
metingen verricht. Om er absoluut zeker 
van te zijn dat het maximale waterverbruik 
wordt gemeten en geregistreerd, is elke 
seconde de volumestroom gemeten met 

een nauwkeurigheid van 0,5%. Dit is voor 
het eerst dat op zo’n kleine tijdschaal het 
waterverbruik van zowel het koude als het 
warme water is gemeten. De metingen 
vonden plaats gedurende minimaal 20 
weekdagen voor woontorens, hotels en 
zorginstellingen en gedurende 30 werkda-
gen voor kantoren. De resultaten van die 
metingen bevestigen de betrouwbaarheid 
van de nieuwe rekenregels. De uitkomsten 
van de rekenregels liggen voor koud water 
veel dichter bij het gemeten waterverbruik 
dan de uitkomsten van bestaande (q√n-)
richtlijnen. De rekenregels voorspellen ook 
het warmwaterverbruik (zowel het piekver-
bruik, als het verbruik tijdens verschillende 
perioden) en hier bestonden nog geen 
richtlijnen voor.

TOE TE PASSEN METHODE

De MMVkoud van collectieve drinkwa-
terinstallaties in woongebouwen die zijn 
berekend met de q√n-methode, zijn een 
factor 1,2 tot 1,6 groter dan de MMV van 
SIMDEUM. Ook de huidige ontwerpformu-
les voor de utiliteitsgebouwen geven ten 
opzichte van de rekenregels in de meeste 
gevallen een aanzienlijke overschatting 
van het maximale waterverbruik. Daar-
naast is het nu voor het eerst mogelijk om 
het warmwaterverbruik in woningen en 
utiliteitsbouw goed te berekenen. Toepas-

Tabel 2. Overzicht invoergegevens utiliteitsbouw

Categorie Typologie  Grootte
�  kantoor  �  met closetspoelkranen - aantal medewerkers  ….
� �   met closetreservoirs en urinoirs
� �  met closetreservoirs zonder urinoirs 
�  hotel  �  zakelijk 
� �  toeristisch 
 -   volumestroom douche  � � � � � � �     - aantal kamers ….
�  zorginstelling  �  verzorgingshuis met 1-pers.kamers - aantal bedden ….
� �  verzorgingshuis met 4-pers.kamers
� �  verzorgingshuis met 1- en 4-pers.kamers
� �  woon-zorgcombinatie
Gegevens waterverbruik:

MMVkoud  ...... l/s
MMVwarm  ...... l/s 
MWW in 10 minuten  ...... l
MWW in 60 minuten  ...... l
MWW in 120 minuten  ...... l
MWW in een dag  ...... l
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q TE-methode   

 

qv;tap

Rekenregels voor zorginstellingen, hotels en woongebouwen    

overschatting  q√TE –methode  

   overgangspunt  

> 20 n         ≤ 20 n  voor U-bouw 
>   1 n         n =1     voor woongebouwen  

n: voor zorginstellingen het aantal bedden
 voor hotels het aantal kamers 
 voor woongebouwen het aantal woningen

afbuiging q TE –methode   

√TE  bij verwachte gelijktijdigheid of bij 
onderschatting van q√TE –methode op overgangspunt 
om aansluiting op rekenregel te verkrijgen   

Rekenregel q√TE-methode 
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sing van de nieuwe rekenregels leidt veelal 
tot kleinere leidingdiameters, kleinere 
warmwaterinstallaties, en in combinatie 
met een juiste leidingconfiguratie, tot 
hygiënisch en energetisch efficiëntere lei-
dingwaterinstallaties. Voor de warmwater-
bereiders kunnen de nieuwe rekenregels 
leiden tot twee en soms vier maal kleinere 
voorraadvaten vergeleken met de huidige 
praktijk. Voor een woninginstallatie, een 

kleiner aantal hotelkamers (n < 20) en voor 
de sanitaire ruimten van een kleiner aantal 
bedden (n < 20) in een zorginstelling blijft 
de q√n-methode, al dan niet met factor 
(f) voor een ander gelijktijdig gebruik, van 
toepassing. Voor de leidingen afgetakt 
van hoofd- en verdeelleidingen die zijn 
gedimensioneerd met de nieuwe rekenre-
gels, blijft de q√n-methode eveneens van 
toepassing (zie figuur).

 
7


