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Een optimale water-

huishouding betekent

de beschikbaarheid

van de juiste kwanti-

teit en kwaliteit van

water op het juiste

moment en op de juis-

te plaats. Een deel

daarvan regelt de na-

tuur zelf. Menselijk

handelen heeft in veel

opzichten de natuurlij-

ke balans verstoord.

Zoals door ongezui-

verde lozingen, het

versneld afvoeren van

hemelwater op plaat-

sen waar dat niet no-

dig is en het ongecon-

troleerd onttrekken

van grondwater. Een

ander deel van de wa-

terhuishouding onder-

houden we door lei-

dingsystemen in de in-

frastructuur en door

de daarop aangesloten

leidingsystemen in en

rondom het huis.

en verkeerd ontwerp en uitvoe-
ring van die leidingsystemen in
en rondom het huis of een ver-

keerd beheer of gebruik ervan kunnen
leiden tot verspilling van leidingwater
en energie. En nog erger: de gezond-
heid kan erdoor worden bedreigd. 

Balans herstellen
Om de natuurlijke balans te herstellen
moet duurzaam worden omgegaan met
water. De maatregelen daarvoor rond-
om het huis staan niet op zich. Sommi-
ge daarvan worden ook aangestuurd
vanuit opties voor duurzaam bouwen

en energiebesparing. Belangrijk daarbij
is dat wordt gekeken naar de samen-
hang van die maatregelen zodat sprake
is van een verantwoorde milieubalans.
Vervolgens mag die balans geen geva-
ren herbergen voor de volksgezond-
heid. Als we het over gezondheidsrisi-
co’s van water hebben dan denken we
onder meer aan de gevolgen van de
tragische gebeurtenis, ruim anderhalf
jaar geleden, in Bovenkarspel met de
legionellabacterie. Dat heeft naast heel
veel persoonlijk leed ook heel veel te-
weeg gebracht voor de regelgever, de
eigenaren van leidingwatersystemen
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De discussie over de levering van deugdelijk leidingwater in het belang van de
volksgezondheid in combinatie met een te allen tijde optimale leveringsmogelijk-
heid van bluswater wordt thans weer volop gevoerd. Aanleg ondergrondse
brandkraan.
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en de deskundigen op het gebied van
de microbiologie en waterleidingtech-
nieken. 
Het Algemeen Dagblad berichtte on-
langs over een onderzoek door het Ko-
ninklijk Instituut voor de Tropen naar
risico’s die dreigen door stilstaand wa-
ter. Wetenschappers moeten vervol-
gens een reële inschatting maken van
de kans op toename van infectieziek-
ten door nieuw waterbeleid. Dat beleid
beoogt de rivieren in Nederland veel
meer ruimte te geven. Daardoor ont-
staan er meer nevengeulen, veengebie-
den en moerassen. Maar ook rondom
het huis wordt geëxperimenteerd met
meer ruimte voor water. Evenals met
kunstmatige moerassen voor de indivi-
duele behandeling van afvalwater (IBA),
de zogenaamde helofytenfilters. De as-
pecten voor het (water)milieu en de
volksgezondheid moeten op hun beurt
weer in balans zijn. 

Van levensbelang
Om het nog gecompliceerder te maken
moet daarbij ook het veiligheidsaspect
worden betrokken. Bluswater is im-
mers ook van levensbelang, betoogt
het Landelijke Netwerk voor de Brand-
preventie. De eveneens tragische ge-
beurtenis met een vuurwerkopslag-
plaats die zich een half jaar geleden
voltrok in Enschede, maakte dit nog-
eens extra duidelijk. Men kreeg te ma-
ken met een dreigend tekort aan lei-
dingwater door de grote hoeveelheid
gebruikt bluswater, in combinatie met
het warme weer. De discussie over de
levering van deugdelijk leidingwater in
het belang van de volksgezondheid in
combinatie met een te allen tijde opti-
male leveringsmogelijkheid van blus-
water wordt thans weer volop gevoerd.
Zowel voor de infrastructurele voorzie-
ningen als voor de voorzieningen in en
rondom het gebouw. Daarvoor zijn
twee belangrijke redenen aan te voe-
ren. De veranderende inzichten met
betrekking tot de dimensionering van
drinkwaterleidingen in verband met de
aanleg van een tweede leidingnet voor
huishoudwater en het aanbrengen van
terugstroombeveiligingen in brand-
blusleidingen van binneninstallaties in
verband met legionellapreventie.     

Minder vertrouwen
En dan hebben we het nog niet gehad
over de toenemende vraag naar com-

fort en het vertrouwen dat de consu-
ment heeft in de kwaliteit van het lei-
dingwater. Uit recente krantenberich-
ten heeft u kunnen vernemen dat het
vertrouwen in de kwaliteit van het lei-
dingwater flink aan het afnemen is.
Voor een belangrijk deel is dat te wij-
ten aan de legionellabacterie. Het af-
kalvende vertrouwen van de consu-
ment in het drinkwater is ingezet na de
legionella-epidemie in Bovenkarspel.
De Telegraaf schetste onlangs wel een
heel somber beeld met de krantenkop:
‘Nederlander durft niet meer uit de
kraan te drinken’. Als we deze krant
mogen geloven voorzien de waterlei-
dingbedrijven grote problemen indien
het imago van het drinkwater achteruit
blijft hollen. Ook de minder positieve
berichten over het nut en de mogelijke
risico’s die verbonden zijn aan het ge-
bruik van huishoudwater bevorderen
de reputatie van waterleveranciers

niet. Die teneur is overigens niet te-
recht. Zover te beoordelen is de drink-
waterkwaliteit in Nederland van een
hoog niveau. In de Consumentengids
van november staat dat er niet ge-
klaagd mag worden over wat er bij ons
uit de kraan komt. Zesendertig ver-
schillende kraanwaters zijn getest. De
ongerechtigheden die zijn aangetroffen
lagen meestal ver onder de wettelijke
normen. De hoeveelheden verontreini-
gingen en de hardheid zijn, sinds de
vorige test van drie jaar geleden, zelfs
wat verminderd. Met de smaak van het
drinkwater zit het ook wel goed. Geen
van de waters die het panel van 199
mensen werd ingeschonken, kreeg een
kwalificatie minder dan goed. Flessen-
water blijkt niet lekkerder te zijn dan
het kraanwater. En dat terwijl het prijs-
verschil fenomenaal is. 

huis

Rondom het huis wordt geëxperimenteerd met meer ruimte voor water. De uit-
gevoerde voorzieningen zijn niet altijd duurzaam.

Menselijk handelen heeft in veel opzichten de natuurlijke balans verstoord. Dit
gebeurt onder meer door ongezuiverde lozingen in buitengebieden.
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Toch geen klagen 
De Consumentenbond speurde ook
naar de aanwezigheid van legionella-
bacteriën in het kraanwater van parti-
culiere woningen. Men vond er geen.
Maar dat zegt niets over het risico van
die installaties, staat in de Consumen-
tengids. Dat klopt, daarvoor kent het
onderzoek te veel beperkingen. Over
het algemeen kan men stellen dat de
oorzaak van een met de legionellabac-
terie besmette leidingwaterinstallatie
gelegen is in een combinatie van facto-
ren. Ook in een goed ontworpen en uit-
gevoerde leidingwaterinstallatie kan de
bacterie uitgroeien als gevolg van een
verkeerd beheer en/of gebruik. We mo-
gen er vanuit gaan dat waterleidingbe-
drijven legionellaveilig drinkwater leve-
ren. Maar hoe zit dat met de levering

van huishoudwater? Wat dat betreft be-
vinden we ons nog in een experimente-
le fase. Discussies zijn dan niet alleen
onvermijdelijk, maar zelfs gewenst
voor een goed eindoordeel. De Hygië-
necode voor de privé-huishouding
geeft voeding aan die discussie. Huis-
houdwater heeft een kortere zuivering
ondergaan dan drinkwater. Alhoewel
huishoudwater vanuit milieuoogpunt
beter wordt genoemd, wordt daaraan
toegevoegd, dat er nog onvoldoende
onderzoek is gedaan naar de eventuele
gevaren voor de gezondheid. De code
stelt dat huishoudwater relatief meer
legionellabacteriën bevat dan drinkwa-
ter. Huishoudwater mag alleen worden
aangesloten voor het doen van de was
of voor het spoelen van het toilet. Ge-
bruik huishoudwater dus beslist niet

voor activiteiten, zoals besproeien van
de tuin of het wassen van de auto,
waarschuwt de Hygiënecode. Die waar-
schuwing wordt gegeven omdat legio-
nellabacteriën, die relatief meer aanwe-
zig zijn in huishoudwater dan in drink-
water, via inademing van besmette wa-
terdruppels een gezondheidsrisico
vormen. Daarom de aanbeveling in de
Hygiënecode voor de privé-huishou-
ding om het sluiten van de toiletdeksel
bij het spoelen van het closet met huis-
houdwater. 

Milieurendement verschillend 
De Hygiënecode voor de privé-huishou-
ding mag dan het huishoudwater van-
uit milieuoogpunt beter noemen, maar
dat staat nog allerminst vast. Van over-
heidswege heeft ten aanzien van huis-
houdwater nog geen beleidsformule-
ring plaatsgevonden. Dat dwingt wa-
terleveranciers van huishoudwater tot
het zelf opstellen van regels, zoals
voor het gebruik van leidingmateria-
len. En dat roept vervolgens weer nieu-
we discussies op. Ook hierbij speelt de
legionellabacterie een rol. Want deze
vermeerdert zich in de biofilm die op
de leidingwand kan ontstaan. Zo heeft
een waterleidingbedrijf een selectie ge-
maakt van leidingmaterialen die in
haar voorzieningsgebied mogen wor-
den toegepast op grond van de bio-
filmvormingspotentie en groeibevorde-
rende eigenschappen van het leiding-
materiaal in contact met ‘haar’ huis-
houdwater. De kwaliteit van het
huishoudwater kan, afhankelijk van de
bronnen, verschillend zijn. Naast de
discussies over de volksgezondheids-
aspecten van huishoudwater spelen te-
vens aspecten als milieurendement,
kosten en duurzaamheid een belangrij-
ke rol. De milieueffecten voor water
worden voor een groot deel bepaald
door de energiekosten. En er wordt wel
beweerd dat er –omgerekend aan ener-
gie– slechts drie liter benzine nodig is
om een gemiddeld gezin in een heel
jaar van drinkwater te voorzien. Op ba-
sis van zes geselecteerde pilotprojec-
ten te genereren onderzoeks- en erva-
ringsresultaten, alsmede op basis van
resultaten van ander onderzoek naar
de effecten van huishoudwater, zal
door de overheid een definitieve be-
leidsformulering plaatsvinden. Zover is
het nog niet. Maar intussen is het wel
duidelijk dat het nut van huishoudwa-
ter lokaal van geval tot geval moet
worden bekeken.                               

Bron:

Bewerking van de inleiding die de auteur als dag-

voorzitter van de sessie ‘Water rond het huis’ heeft

gehouden tijdens de Nationale Dubo Dag 2000 op

23 november in het RAI Congrescentrum Amster-

dam.  

Isso-publicaties rondom het thema water
Het Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van
gebouwinstallaties (Isso) heeft een groot aantal publicaties uitgegeven die
betrekking hebben op waterinstallaties binnen de perceelgrens en rondom
woning of gebouw. 

Leidingwaterinstallaties
•  Isso-publicatie 30 (december 1994) behandelt tapwaterinstallaties in wonin-

gen en gaat in op het water- en energiegebruik en de consequenties op het
ontwerp. 
Van deze publicatie zijn twee afgeleide richtlijnen samengesteld:
1.  Isso/VNI-richtlijn 30-1 (augustus 1995), het ‘Variantenboek’, geeft aan hoe

het water- en energiegebruik van tapwaterinstallaties is te beïnvloeden. 
2.  Isso/VNI-richtlijn 30-2 (augustus 1995), de Praktijkrichtlijn, wordt de ont-
werper van tapwaterinstallaties snel en handig door het ontwerp geleid. 

•  Hieraan is de Isso/VNI-brochure 30-3 (december 1998), Waterslag in tapwa-
terinstallaties, toegevoegd.

•  Voor het ontwerp en de uitvoering van tapwaterinstallaties in Woon- en
Utiliteitsgebouwen verschijnt binnenkort Isso-publicatie 55. Deze publicatie
gaat in op het water- en het energiegebruik, de legionellapreventie en de
consequenties op het ontwerp. 

•  Tegelijkertijd met de ‘Tijdelijke regeling Legionellapreventie’ op 13 oktober
in de Staatscourant, is Isso-publicatie 55-1 verschenen. Deze ‘Handleiding
legionellapreventie in leidingwater’, is samengesteld in opdracht van het
ministerie van Vrom. Het streven is de handleiding te gebruiken als stan-
daardreferentie voor opleiding, certificering, uitvoering, controle en toezicht.  

Vuilwater en hemelwater 
•  Isso is de beheerder van NTR 3216 (juni 1977), de Nederlandse Technische

Richtlijn voor ontwerp en uitvoering van hemelwaterafvoersystemen en vuil-
waterafvoersystemen in en rond gebouwen. Met deze publicatie is de ont-
werper in staat riolering te ontwerpen die voldoet aan de door het
Bouwbesluit, de Bouwverordening en de NEN-normen gestelde eisen. 

•  Binnenkort verschijnt Isso-publicatie 70-1, op het gebied van gebruik en
infiltreren van hemelwater binnen de perceelgrens.   

•  Isso-publicatie 70-2 (april 2000) is een werkboek voor de aanleg van syste-
men voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). IBA’s  worden
ingezet voor de sanering van ongezuiverde lozingen, met name in buitenge-
bieden, als alternatief voor een aansluiting op de riolering. 

•  Tsso-publicatie 70-3 is in de maak en zal informatie bevatten over het ont-
werp en de uitvoering van grijswatersystemen. Een voorstudie naar dit
onderwerp, uitgevoerd in opdracht van de TVVL en VNI, is inmiddels afgerond. 

Inlichtingen: Isso, Rotterdam, tel. 2065969, fax 010-2130384.


