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aterwerkblad wb 2.1a stelt dat voor 
de meest gebruikelijke tappunten 
in de regel een gebruiksdruk van 
100 kPa wordt aangehouden, tenzij de 

leverancier andere voorwaarden stelt. De minimale 
gebruiksdruk vóór de bedieningsafsluiter van een 
brandslanghaspel moet 150 kPa zijn. 
De gebruiksdruk wordt ook wel stromingsdruk 
genoemd. Voor het ontwerp van een leidingwater-
installatie worden de vereiste of gewenste minimale 
gebruiksdrukken van tappunten vastgelegd in 
het Programma van Eisen. Dat geldt ook voor de 
maximale gebruiks- en statische drukken. Voor de 
gebruikelijke tapkranen en taptoestellen wordt een 
maximale gebruiksdruk van 300 kPa aanbevolen. 
De indeling van volumestroomklassen en geluids-
klassen van kranen en taptoestellen zijn volgens 
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Gebruiksdruk aan tappunt 
 belangrijk criterium voor 
 ontwerp leidingwaterinstallatie
Voor het dimensioneren van een leidingwaterinstallatie zijn de vereiste minimale gebruiksdrukken van 
tappunten een belangrijk criterium. De gebruiksdruk is de druk direct voor het aansluitpunt van een 
tapkraan of toestel dat in bedrijf is. nen 1006:2002 schrijft voor dat een leidingwaterinstallatie zo moet 
zijn uitgevoerd dat onder normale omstandigheden de bij de toestellen nodige gebruiksdruk minimaal 
aanwezig is. 

Tekst: Will Scheffer/CAMmediaservice

omschrijving  tappunt/
toestel

minimale 
 gebruiksdruk 

maximale gebruiksdruk (mgd)/  
maximale statische druk (msd)

gangbare tappun-
ten zoals wastafel, 
keukenkraan, bad en 
douche(kop)

100 kPa 300 kPa mgd, aanbeveling uit oogpunt 
van comfort 
500 kPa msd, uit oogpunt van doelmatig-
heid en veiligheid

nooddouches 100 kPa 300 kPa mgd, aanbeveling uit oogpunt 
van doelmatigheid en veiligheid

brandslanghaspels (voor 
de bedieningsafsluiter)

150 kPa 500 kPa msd, uit oogpunt van doelmatig-
heid en veiligheid

luxe douches specificatie 
leverancier, 
indien (nog) 
onbekend dan 
200 kPa

300 kPa mgd, aanbeveling uit oogpunt 
van comfort 
500 kPa msd, uit oogpunt van doelmatig-
heid en veiligheid

specifieke luxe sanitaire 
voorzieningen en of 
toestellen

specificaties 
leveranciers 

300 kPa mgd, aanbeveling uit oogpunt 
van comfort 
500 kPa msd, uit oogpunt van doelmatig-
heid en veiligheid

Tabel 1. Minimale en maximale gebruiksdruk en maximale statische druk (msd volgens en 806-3) 
voor verschillende toepassingen.

Europese normen bepaald bij een gebruiksdruk van 
300 kPa. Bij een overschrijding van deze gebruiks-
druk is de toegekende indeling in een bepaalde 

klasse niet geldig. Uit 
oogpunt van doelma-
tigheid en veiligheid 
moet, volgens de 
Europese norm en 806-3 
de statische druk aan 
het tappunt beperkt 
blijven tot 500 kPa. Dit 
is nog geen voorschrift 
in Nederland. In de 
herziene 2013-versie 
van Isso-publicatie 55 
wordt (nog) uitgegaan 

van een maximale statische druk van 600 kPa bij 
de woningaansluiting op de collectieve leidingwa-
terinstallatie van een woongebouw. Dit is ontleend 
aan Waterwerkblad wb 4.3 van 2004. De statische 
druk aan het tappunt of de woningaansluiting is de 
druk op het moment dat (ook elders in de instal-
latie) geen afname plaatsvindt, ook wel rustdruk 
genoemd. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
minimale en maximale gebruiksdruk en maximale 
statische druk voor verschillende toepassingen. Een 
dergelijke tabel wordt opgenomen in het pve voor 
het ontwerp van de leidingwaterinstallatie.

Beschikbare leveringsdruk

Of de minimale gebruiksdruk aan het maatgevende 
tappunt/toestel voor het ontwerp van de leidingwa-
terinstallatie zonder meer kan worden gerealiseerd 
is van meerdere factoren afhankelijk. Het maat-
gevende tappunt is het tappunt dat het hoogst en 
verst ligt ten opzichte van het leveringspunt. 
Als eerste gaat het om de druk op het leveringspunt 
van het drinkwaterbedrijf. Dat is in principe het 
punt waar het distributienet van het drinkwater-

Bij de aanleg van een drink
waterinstallatie moet altijd 
naar de verwachte leverings
druk worden gevraagd
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bedrijf overgaat in de leidingwaterinstallatie. De 
watermeteropstelling behoort tot het leverings-
punt. In het Drinkwaterbesluit is vastgelegd aan 
welke eisen de leveringsdruk (na de watermeter) 
van het drinkwaterbedrijf minimaal moet voldoen. 
In de praktijk komt het er op neer dat, ten opzichte 
van het maaiveld, normaliter om en nabij 200 kPa 
in de periferie van het distributienet beschikbaar is 
en om en nabij 250 kPa elders in het net. De druk in 
het distributienet kan echter variëren en ook veel 
hoger zijn. Dat heeft gevolgen voor de leverings-
druk. Daarom moet bij het drinkwaterbedrijf altijd 
worden geïnformeerd naar de verwachte leverings-
druk op de betreff ende locatie. Deze informatie 
wordt eveneens in het pve opgenomen.

 Statische en dynamische drukverliezen

Voor de ontwerpfase van de leidingwaterinstal-
latie wordt gebruikgemaakt van de gegevens uit 
het pve. Om te toetsen of met de beschikbare 
leveringsdruk de nodige gebruiksdruk op het 
maatgevende tappunt mogelijk is, moeten we 
vervolgens weten wat het drukverlies is voor het 
overbruggen van de hoogte van het tappunt ten 
opzichte van het leveringspunt (het statische 
drukverlies) en het drukverlies dat bij waterafna-
men in de leidingwaterinstallatie plaatsvindt tus-
sen het leveringspunt en het tappunt. Dit laatste 
betreft het dynamische drukverlies en is de som 
van wrijvingsweerstanden in rechte leidingen 
en plaatselijke weerstanden in hulpstukken, 
appendages en toestellen. In de ontwerpfase is 
het dynamische drukverlies nog onbekend. Isso-
publicatie 55 geeft aan hoe hiervoor aannamen 
kunnen worden gedaan. Er kan een optimistische 
berekening worden gemaakt waarbij weinig 
drukverlies optreedt en een pessimistische bere-
kening waarbij veel drukverlies optreedt.

Gebruiksdruk (douche)mengkraan 

De gebruiksdrukken van drinkwater (Kw) en warm 
tapwater (ww) aan een mengkraan kunnen the-
oretisch (nagenoeg) gelijk zijn. Wanneer het een 
douchemengkraan betreft, moet bij het vaststellen 
van de minimum vereiste (of gewenste) gebruiks-
druk rekening worden gehouden met het statisch 
drukverschil door de hoogte van de douchekop ten 
opzichte van de douchemengkraan. Is die hoogte 
1 m, dan moet de gebruiksdruk aan de mengkraan 
(afgerond) 10 kPa hoger zijn. In afbeelding 2 is dat 
grafi sch weergegeven voor een douchekop met 
een gewenste volumestroom van 9 l/min. bij een 
gebruiksdruk van 100 kPa. 
De douchekop valt onder volumestroomklasse S. Bij 
een drukverlies van 5 kPa in de mengkraan, zijn in 
dit voorbeeld de gebruiksdrukken aan de meng-
kraan minimaal 115 kPa (C en D). In de praktijk 
zal de gebruiksdruk aan de Kw- en ww-inlaat van 

1. Statische en gebruiksdruk.

2. Grafi sche weergave van gelijke gebruiksdrukken KW en WW aan douchemengkraan.

3. Grafi sche weergave van ongelijke gebruiksdrukken KW en WW aan douchemengkraan.
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de douchemengkraan echter veelal verschillen. 
Afbeelding 3 geeft daarvan een voorbeeld. 
Ter plaatse van een woning- of unitaansluiting 
op het collectieve drinkwaternet (A) wordt een 
statische druk beschouwd. Het dynamische 
drukverlies in de drinkwaterinstallatie (Kw) A-B-
C (aanname is 25 kPa) is kleiner dan die van de 
warmtapwaterinstallaties (ww) A-B-D (aanname is 
75 kPa). De gebruiksdruk Kw is daardoor groter dan 
de gebruiksdruk ww van 115 kPa. Naast het eigen 
drukverlies van 5 kPa moet met het Kw afsluit/rege-
lorgaan in de mengkraan ook het drukverschil van 
75 kPa - 25 kPa = 50 kPa worden weggeregeld om 
in de mengkamer de juiste balans te krijgen met de 
druk van ww. De kromme lijn van de douchemeng-
kraan Kw (15 °C) is daarom veel steiler dan die van 
ww (60 °C). Ter plaatse van de aansluiting op het 
collectieve drinkwaternet (A) moet de beschouwde 
statische druk ten minste 115 kPa + 75 kPa = 190 kPa 
zijn.

Drukverhoging nodig?

In de ontwerpfase kan wat betreft het maatge-
vende tappunt de conclusie worden getrokken dat 
de leveringsdruk volstaat om altijd de vereiste ge-
bruiksdruk te realiseren. De conclusie kan ook zijn 
dat de leveringsdruk in geen geval volstaat om de 
vereiste gebruiksdruk te realiseren, er is dan druk-
verhoging noodzakelijk. En ook is het mogelijk dat 
nog niet met zekerheid te zeggen is of de leverings-
druk volstaat; bij grote drukverliezen volstaat deze 
niet, bij geringe drukverliezen volstaat deze wel. Een 
drukverhogingsinstallatie kan wellicht achterwege 
blijven indien ontworpen wordt op het beperken 
van de drukverliezen. Tabel 2 geeft een indicatie 
van de hoogte van het maatgevende tappunt in re-
latie tot de leveringsdruk waaronder drukverhoging 
niet of wel nodig is. Als niet duidelijk is welk tappunt 
maatgevend is, dan worden meer tappunten ge-
controleerd. Volstaat de beschikbare leveringsdruk 
voor de reguliere tappunten, maar niet voor de 
brandslanghaspels, dan wordt gekozen voor een 
aparte brandpomp. Een aparte brandpomp kan ook 
worden gekozen als de drukverhogingsinstallatie 
voor de reguliere tappunten voldoende druk levert 
maar niet voor de brandslanghaspels. 

leveringsdruk 
(na watermeter) 
[kPa]

gebruiksdruk maatgevend tappunt

100 kPa 150 kPa 200 kPa

≤ niet ≥ wel ≤ niet ≥ wel ≤ niet ≥ wel

150 - - - - - -

200 4 5 - - - -

250 8 10 4 5 - -

300 11 15 8 10 4 5

350 15 20 11 15 8 10

uitgangspunten: 50 kPa drukverlies voor appendages en toestellen Het leidingverlies 
gerekend over de betreff ende hoogte

Tabel 2. Indicatieve hoogte in meter waaronder drukverhoging niet nodig is en hoogte waarop 
drukverhoging wel nodig is (bron: Isso-55).

Drukzones

Het collectieve warmtapwatersysteem wordt aan-
gesloten op dezelfde drukverhogingsinstallatie van 
het drinkwatersysteem. Anders treden (te grote) 
temperatuurschommelingen op door de variërende 
verhouding tussen de gebruiksdruk in de drinkwa-
terleiding en de gebruiksdruk in de warmtapwa-
terleiding van een tappunt. Vervolgens wordt in de 
ontwerpfase vastgesteld of indeling in drukzones 
nodig is. Een drukzone is een begrensd gebied van 
een leidingsysteem waarin aan de aangesloten 
tappunten de vereiste minimumgebruiksdruk en de 
maximum vastgestelde statische voordruk in stand 
wordt gehouden zonder dat actief in dat deel van 
het leidingsysteem de druk wordt gewijzigd. Voor 

het vaststellen van een 
indeling in drukzones 
en het bepalen van de 
hoogte van die zones 
gelden randvoorwaar-
den, bijvoorbeeld zoals 
gegeven in tabel 1. In 
Isso-publicatie 55 is 
een specifi catieblad 
opgenomen voor de 
bepaling van de hoogte 
van drukzones.
In de uitwerkingsfase 
van het totstandko-

mingsproces van een collectieve leidingwaterin-
stallatie wordt de karakteristiek van de drukverho-
gingsinstallatie vastgesteld. Dit is met voorbeelden 
uitgebreid beschreven in de herziene 2013-versie 
van Isso-publicatie 55 'Leidingwaterinstallaties voor 
woon- en utiliteitsgebouwen'. 

4. Verschillende confi guraties voor drukverhoging in drinkwater- en brandblusinstallaties.

Voor het vaststellen van 
een indeling in drukzo
nes en het bepalen van de 
hoogte van die zones gelden 
randvoorwaarden
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