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e discussie over de aansluiting van een 
woninginstallatie op een collectief drink-
waternet spitst zich toe op de toepassing 
van een keerklep, zoals bedoeld in para-

graaf 3.1 van Waterwerkblad wb 3.1. De paragraaf 
stelt dat 'wanneer de inhoud van een leiding niet 
wekelijks wordt ververst, aan het begin van dat 
leidingdeel een controleerbare keerklep (ea) moet 
worden aangebracht.' 
Er zijn legionellapreventie-adviseurs die vinden 
dat deze bepaling ook van toepassing is op het 
leidingdeel tussen een collectief leidingnet en het 

leveringspunt van een 
woninginstallatie, zie 
afbeelding 1 (figuur 
rechts). Die adviseurs 
zeggen hun standpunt 
te hebben getoetst bij 
een aantal controleurs 
van drinkwaterbedrij-
ven. De installateur 
conformeert zich aan 
(de figuur in) para-

graaf 2.2 van Waterwerkblad wb 3.1. Deze paragraaf 
gaat over het aansluiten van een woninginstallatie 
op het collectieve leidingnet.  

Legionellapreventie 

De toepassing van een keerklep aan het begin 
van een leiding is nodig voor legionellapreventie, 
frontbeveiliging of ter voorkoming van onvol-
doende verversing van het water in die leiding. De 
vermeerdering van legionella in drinkwater- en 
warmtapwaterinstallaties is afhankelijk van meer-
dere risicofactoren. De kans op vermeerdering van 

legionella is bovendien afhankelijk van de mate 
waarin die factoren optreden: 
• temperatuur;  
• biofilm en sediment (voedingsstoffen); 
• stilstaand water/ lange verblijftijd (zie afbeelding 2). 
De Gezondheidsraad stelt: 'In leidingwaterinstal-
laties is de temperatuur (waarschijnlijk) de be-
langrijkste risicofactor voor vermeerdering van 
legionella. Echter, een combinatie met de risicofac-
toren biofilm/sediment en stagnatie is nodig voor 
legionellavermeerdering. Bij stagnatie van water 
kunnen legionellabacteriën loskomen uit de biofilm 
op de leidingwand. Vermeerdering is alleen moge-
lijk indien voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn 
voor de vorming van biofilm en sediment. Omdat 
legionella kan ontstaan door een combinatie van 
factoren, zijn er ook meerdere preventiemaatre-
gelen mogelijk ter beperking van een dergelijke 
vermeerdering. In volgorde van belangrijkheid 
betekent dit: voorkomen dat de temperatuur in de 
'gevarenzone komt; verhinderen van de vorming 
van biofilm en sediment; bevorderen van een goede 
doorstroming van het water in de installatie ' [1].
Stagnatie van drinkwater in de aansluitleiding van 
een woninginstallatie kan weliswaar nadelig zijn 
voor de waterkwaliteit in algemene zin, maar vormt 
op zichzelf geen risico voor vermeerdering van 
legionella zolang er geen sprake is van een com-
binatie van de twee andere risicofactoren. Mocht 
uit een risicoanalyse blijken dat in een leiding door 
een combinatie van factoren wel sprake is van een 
risico op vermeerdering van legionella, dan biedt 
een keerklep aan het begin van die leiding geen 
bescherming tegen doorslag van biofilm naar het te 
beschermen deel van de leidingwaterinstallatie. Er 
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Aansluiting woning-
installatie op een collectief 
drinkwaterleidingnet  
In de praktijk bestaan verschillende opvattingen over de toepassing van een controleerbare keerklep 
(ea) aan het begin van een drinkwaterleiding waarvan de inhoud niet wekelijks wordt ververst. Contro-
leurs van drinkwaterbedrijven, brL 6010-gecertificeerde legionellapreventieadviseurs en installateurs 
nemen verschillende standpunten in bij het aansluiten van een woninginstallatie op een collectief 
drinkwaterleidingnet. Dit kan in de praktijk tot vervelende situaties leiden. De eigenaar van een leiding-
waterinstallatie zit niet te wachten op afkeuring van het werk van de installateur.  
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zullen dan dus andere beheersmaatregelen moeten 
worden getroffen. 
Dat aan het begin van brandblusleidingen wel kan 
worden volstaan met een (controleerbare) keerklep 
komt doordat in combinatie met andere specifieke 
beheersmaatregelen voor brandblusleidingen en 
brandslanghaspels  de risico's afdoende worden 
weggenomen.      

Frontbeveiliging

In artikel 31 van de Drinkwaterwet is de basis 
gelegd voor het beveiligen van het collectieve 
leidingnet en het leidingnet van het drinkwater-
bedrijf tegen terugstroming vanuit de aangesloten 
woninginstallatie. Volgens nen 1006:2002 + a3:2011 
moet een woninginstallatie (vanaf het leverings-
punt)  zo zijn uitgevoerd dat de levering van het 
drinkwater bij derden niet nadelig wordt beïnvloed 
(1.4, lid d en 3.1.5). In de tappuntaansluiting van elk 
'gevaarlijk' toestel moet een beveiligingseenheid 
zijn aangebracht die verontreinigingsgevaar afdekt 
vanuit het tappunt ( 3.8.2). Deze beveiligingen 
vallen onder verantwoordelijkheid van de gebruiker 
(eigenaar of huurder)  van de woninginstallatie. 
Indien beveiligingen op toestelniveau zijn aange-
bracht volgens nen-en 1717/Waterwerkblad wb 3.8, 
dan biedt die keerklep op het leveringspunt vol-
doende beveiliging voor het collectieve leidingnet. 
Dit standpunt wordt ook door de Vewin ingenomen 
voor de keerklep op het leveringspunt met betrek-
king tot de beveiliging van het leidingnet van het 
drinkwaterbedrijf (openbare net) [2]. Aansluitingen 
van woninginstallaties op het collectieve leidingnet 
van een woongebouw kunnen in principe worden 
vergeleken met aansluitingen van woninginstalla-
ties op het distributienet van het drinkwaterbedrijf 
(zie afbeelding 3). 
In Waterwerkblad wb 3.1 (paragraaf 2.2) is een voor-
beeld gegeven van aansluitingen van woninginstal-
laties op een collectief leidingnet, zie afbeelding 1 
(figuur links). Daarbij is in de tekst aangegeven dat 
de terugstroombeveiliging bij het leveringspunt 
moet zijn aangebracht, zo dicht mogelijk bij de 
aftakking op het collectieve leidingnet. De plaats 
van het leveringspunt is bepalend voor de plaats 
van de frontbeveiliging (terugstroombeveiliging). 
De plaats van het leveringspunt is echter gebonden 
aan voorschriften (onder andere  3.1.1 en 3.1.2 van 
nen 1006) en is daarmee ook richtinggevend voor de 
'richtlijn' in par. 2.2. van Waterwerkblad wb 3.1. Dit 
houdt in 'zo dicht mogelijk' voor het plaatsen van 
de terugstroombeveiliging bij de aftakking op het 
collectieve leidingnet. 

Doorstroming bij normaal gebruik 

De keerklep genoemd in paragraaf 3.1 van Water-
werkblad wb 3.1 is een nadere uitwerking van 3.1.4 
van nen 1006 die zegt: 'Een leidingwaterinstallatie 

1. Partijen nemen verschillende standpunten in wat betreft de aansluiting van een woningin-
stallatie op een collectief drinkwaterleidingnet.

2. Risicofactoren voor vermeerdering van legionella in leidingwaterwaterinstallaties.

3. Aansluitingen van woninginstallaties op het collectieve leidingnet van een woongebouw 
kunnen worden vergeleken met aansluitingen op het distributienet van het drinkwaterbedrijf.
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moet zo zijn uitgevoerd, dat bij normaal gebruik 
een zodanige  doorstroming van alle leidingen 
wordt bereikt, dat voldoende verversing is gewaar-
borgd.' De uitwerking in paragraaf 3.1 van wb 3.1, 
tweede alinea, luidt: 'Wanneer de inhoud van een 
leiding niet wekelijks wordt ververst, dan moet aan 
het begin van dat leidingdeel een controleerbare 
keerklep (ea) worden aangebracht.' Deze richtlijn 
beoogt voorkoming van vermenging van leidingwa-
ter van mindere kwaliteit met vers leidingwater. Die 
mindere kwaliteit heeft betrekking op de orga-
noleptische parameters geur, kleur en smaak, als 
gevolg van een langere stilstand, maar levert geen 
gevaar voor de menselijke gezondheid op.

afweging

De leiding van het collectieve leidingnet in een 
woongebouw, vanaf de laatste aftakking tot aan 
het leveringspunt van de laatste (hoogst gelegen) 
woning, is vergelijkbaar met de leiding van het 
openbare net (distributieleiding + aansluitleiding) 
vanaf de laatste aftakking tot aan het leveringspunt 
van de laatste (verst gelegen) grondgebonden wo-
ning. Daarbij moet worden opgemerkt dat lengte 
en inhoud van de betreffende leiding in de laatste 
situatie (veelal) groter zijn, zie A – B en C – D in af-
beelding 3. In beide situaties kan, om verschillende 
redenen, sprake zijn van 
langere tijd stilstaand 
drinkwater door afwe-
zigheid van bewoners, 
zoals vakantie. Er is 
dan geen sprake van 
normaal gebruik. De 
tweede alinea van 
paragraaf 3.1 van Wa-
terwerkblad wb 3.1 be-
treft (het ontwerp dan wel 
uitvoering van) een (woning)installatie bij normaal 
gebruik. Als in die situatie een leiding niet wekelijks 
wordt gebruikt, moet aan het begin van die leiding 
een controleerbare keerklep worden aangebracht. 
Die richtlijn is niet van toepassing op leidingen tus-
sen de leveringspunten van woninginstallaties en 
het collectieve leidingnet of het distributienet van 
het drinkwaterbedrijf. Bij het bepalen van de reik-
wijdte van richtlijnen wordt rekening gehouden met 
verschillende factoren zoals gezondheidsrisico's 
door afwezigheid van een voorziening, gezond-
heidsrisico's door onderhoud van voorzieningen, 
minder/meer comfort, de maatschappelijke kosten 
et cetera).
Het stilstaande  drinkwater verliest, bij langere 
afwezigheid, weliswaar aan kwaliteit maar levert 
geen risico voor de gezondheid bij derden. Wel 
kan in de beschreven situatie sprake zijn van een 
gering, slechts tijdelijk, comfortverlies. Dat verlies 
weegt niet op tegen de andere risico's en kosten. Bij 

Secretariaat van de 
 Commissie Waterwerk
bladen kan advies geven

leegstand van een woning zullen door de eigenaar/
beheerder of het drinkwaterbedrijf (tijdelijke) maat-
regelen moeten worden getroffen. Denk daarbij 
aan respectievelijk een spoelprogramma of sluiting 
van de dienstkraan.  

Kort samengevat 

Uit oogpunt van legionellapreventie heeft de door 
de legionellapreventie-adviseur voorgestelde 
keerklep geen functie. Uit oogpunt van moge-
lijke gezondheidsrisico's bij derden is de door de 
legionellapreventie-adviseur  voorgestelde plaats 
van bedoelde keerklep niet relevant. De aanschaf-, 
installatie-,  jaarlijkse controle- en onderhoudskos-
ten van bedoelde keerklep, maar ook de mogelijke 
gezondheidsrisico's bij onderhoud en controle 
ervan, wegen niet op tegen het mogelijke slechts 
tijdelijk geringe comfortverlies bij derden.              
Wanneer er twijfels of onduidelijkheden zijn over 
een richtlijn in de Waterwerkbladen kan daarover 
navraag worden gedaan bij het secretariaat van de 
Commissie Waterwerkbladen. De drinkwaterbedrij-
ven hebben een wettelijke controletaak. De con-
troleurs van de drinkwaterbedrijven bepalen echter 
niet hoe de wet- en regelgeving kan of moet wor-
den geïnterpreteerd. Dat is een taak van de Inspec-
tie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
In het verlengde daarvan bepaalt de Commissie 
Waterwerkbladen hoe de in de Waterwerkbladen 
opgenomen nadere uitwerkingen van wet- en 
regelgeving, in de vorm van richtlijnen, kunnen of 
moeten worden geïnterpreteerd. Zo nodig overlegt 
de secretaris van de Commissie Waterwerkbladen 
met het ministerie. 
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