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Voorwaarde :  MMVkoud en MMVwarm mogen niet lager zijn dan die berekend met de standaard  q!"TE methode
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Tappunt code q
v;mw

 [l/s] tapeenheden [TE]           qv;ww  [l/s]

gootsteen-

mengkraan

0,167 4 0,121 10 50

douche-

mengkraan

0,087 1 0,044 10 38

bad-

mengkraan

0,251 9 0,127 10 38

TOTAAL 0,504 14 0,292

** OMREKENEN
     NAAR  TE

  37 12,5 OMREKENEN
NAAR TEWW

KOUD WATER
"TEKW

-14                   qv;mw (Tmw-Tkw)

*  qv;ww =

                      Tww - Tkw

BIJTELLING
TEB;KW

23                               **     TE = (qv / 0,083)2
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De maximum momentvolumestroom (MMV) in 

een waterleiding is niet de som van de 

maximale volumestromen van alle op die 

leiding aangesloten tappunten. De MMV is de 

maximum te verwachten volumestroom bij 

onttrekking van water in 1 seconde. Voor de 

berekening ervan wordt sinds de jaren vijftig 

van de vorige eeuw standaard de q√n-methode 

gebruikt. De “q” staat voor de volumestroom 

van een tappunt en de “n” voor het aantal 

tappunten met die volumestroom.

Als norm is gekozen voor een tappunt met een 

volumestroom  q = 0,083 l/s en die stellen we 

gelijk aan 1 tapeenheid (TE). Is de volumes-

troom van een tappunt kleiner of groter dan 1 

TE, dan wordt het aantal tapeenheden van dat 

tappunt berekend met: (qtappunt/0,083)2.  

Voor een leiding waarop meerdere tappunten 

staan aangesloten bepalen we de MMV met 

q√∑TE, dan wel met 0,083√∑TE. De drinkwater-

bedrijven gebruikten deze methode ook voor 

hun dienstleidingen (toevoerleidingen) naar de 

percelen. 

Midden jaren tachtig  publiceerde Kiwa 

‘Mededeling 93’ met daarin nieuwe rekenregels 

voor dienstleidingen. Omdat bepaalde 

hoofdleidingen van grote leidingwaterinstal-

laties vergelijkbaar zijn met dienstleidingen, 

kwamen die rekenregels ook daarvoor in 

aanmerking. Rekenregels waren er voor 

woongebouwen, bejaarden- en verpleegtehui-

zen, kantoorgebouwen en sportcomplexen. 

Later werden die rekenregels ook opgenomen 

in het standaardwerk ‘Het ontwerpen van 

sanitaire installaties’ (HOSI). 

Bij de q√ΣTE-methode speelt alleen het aantal 

(verschillende) tappunten een rol. Bij de 

rekenregels voor hoofdleidingen wordt 

daarnaast ook rekening gehouden met de 

bezettingsgraad van personen op een bepaalde 

locatie. In de tweede druk van HOSI is voor een 

groter gelijktijdig gebruik van tappunten in 

hotels, aan de q√∑TE-methode een toeslagfac-

tor f  toegevoegd: f.q√∑TE. Voor zakelijke hotels 

is f gelijk aan 1,4 en voor toeristenhotels 1,7. 

Gelijktijdigheidsklassen 

warmtapwater

De toenemende vraag naar sanitair gebruiks-

comfort heeft in woningen in de jaren negentig 

geleid tot de introductie van gelijktijdigheids-

klassen voor warmtapwater: klasse I voor één 

tappunt, bijvoorbeeld keukenmengkraan, dus 

zonder eis van gelijktijdigheid; klasse IIa voor 

gelijktijdig gebruik van keukenmengkraan en 

douchemengkraan; klasse IIb voor gelijktijdig 

gebruik van keukenmengkraan en badmeng-

kraan; klasse III voor gelijktijdig gebruik van 

keukenmengkraan, douchemengkraan en 

badmengkraan. Het rekening houden met 

gelijktijdigheidsklassen warmtapwater houdt in 

dat ondanks het tappen van koud water, elders 

in de woning, tevens voldaan moet worden aan 

de gehanteerde gelijktijdigheidsklasse voor de 

warmtapwatertappunten. Maar het, gemaks-

halve, sommeren van MMVKW berekend volgens 

q√∑TE-methode en MMVWW volgend uit de 

gelijktijdigheidsklasse leidt tot overdimensio-

nering van de leidingwaterinstallatie. Om dat 

tegen te gaan is een methode bedacht voor 

bijtelling van TE, zie kader.

Deze methode is midden jaren negentig 

opgenomen in het standaardwerk HOSI en in 

ISSO-publicatie 30 voor woninginstallaties. In 

HOSI is later ook een uitgebreidere vorm van 

deze methode voor collectieve installaties van 

appartementsgebouwen opgenomen. Alle 

hiervoor genoemde methoden zijn in 2001 ook 

opgenomen in ISSO-publicatie 55 (eerste 

versie). 

Nieuwe rekenregels

In de herziene versie 2013 van ISSO-publicatie 

55 zijn voor bepaalde gebouwtypen nieuwe 

rekenregels opgenomen die verkregen zijn met 

het door KWR ontwikkelde simulatieprogram-

ma SIMDEUM (SIMulation of water Demand, an 

End Use Model). Naast de aanwezige sanitaire 

faciliteiten houden deze rekenregels vooral ook 

rekening met het aantal en het gedrag van 

bewoners/gebruikers en daarmee ook met de 

gelijktijdigheid van het gebruik. De rekenregels 

zijn toepasbaar bij minimale waarden voor de 

variabelen ‘n’:

-  wooneenheden (n) in appartementsgebouwen  

(n > 1); 

- medewerkers (n) in kantoren (n > 20);

- kamers (n) in hotels (n > 20);

- bedden (n) in zorginstellingen (n > 20). 

De rekenregels voor appartementsgebouwen 

zijn er voor zes appartement-typen (grootte 

appartement, samenstelling huishouden, 

omvang en uitvoering sanitaire voorzieningen). 

Voor de appartementen gaan de rekenregels 

uit van de hoogst mogelijke gelijktijdigheids-

klasse warmtapwater binnen het type 

appartement. 

Bij kantoren zijn de rekenregels alleen geschikt 

voor het bepalen van MMVKW, niet voor MMVWW. 

Onderscheid wordt gemaakt in vier typologieën 

van kantoren op basis van type toilet en 

aanwezigheid van urinoirs. De typologieën van 

hotels zijn zakelijk en toeristisch. De capaciteit 

van de douche speelt bij hotels een belangrijke 

rol. De rekenregels zijn afgestemd op zeven 

volumestroomklassen van douches. 

De typologieën voor de zorginstellingen zijn er 

op basis van type verzorging: woonzorgcombi-

natie en volledige verzorging op kamers. Bij dit 

laatst type speelt het gebruik van bedpanspoe-

lers een belangrijke rol (geen, gemiddeld of 

intensief). 

In de rekenregels van hotels en zorginstellingen 

valt het piekverbruik van leidingwater ten 

behoeve van bijvoorbeeld een grootkeuken 

(TEiRR) niet samen met die van de hotelkamers 

of afdelingen met bedden. 

Buiten de rekenregels vallen de verbruiken van 

bijzondere voorzieningen (TEbRR zoals voor 

wassen bedlinnen), noodvoorzieningen, 

brandslanghaspels, koel- en bevochtgingssys-

temen, spoelmaatregelen ten behoeve van 

legionellapreventie, en bepaalde continu 

verbruiken.

Aansluiting op rekenregels 

Omdat:

-  de nieuwe rekenregels alleen kunnen worden 

Schematisch overzicht bepalingsmethoden voor maximum momentvolumestromen in publicaties. 

Maximum momentvolumestroom 
leidingwater berekenen 
De tijd dat voor het berekenen van de maximum momentvolumestroom (MMV) 

in waterleidingen alleen de aantallen van verschillende tappunten maatgevend 

was, ligt ver achter ons. Daarna kwamen er aangepaste methoden waarvoor al 

meer rekenwerk moest worden verricht. Maar met de introductie van de nieuwe 

rekenregels in ISSO-publicatie 55 is de bepalingsmethode van de MMV wel heel 

complex geworden.

Tekst  en  beeld  Will Scheffer/CAMmediaservice

BIjtELLING tEKW BIj GELIjKtIjdIGhEIdsKLassE WaRmtapWatER IN WoNINGINstaLLatIEs

Van de geselecteerde mengkranen waaruit gelijktijdig mengwater wordt getapt kan men uitgaan van 

de volumenstromen koud en warm (methode A) of van de maximale volumestromen van het meng-

water (methode B). We bespreken methode B. De volumestromen koud water worden gelijk gesteld 

aan die van mengwater  en omgezet in TEKW. Vervolgens worden de temperaturen vastgesteld van 

het koude water, warme water nabij de mengkranen en het mengwater zodat de warmwatervolu-

mestromen kunnen worden berekend. De mengwatervolumestromen van de bij de gelijktijdigheids-

klasse betrokken mengkranen worden gesommeerd (in het voorbeeld, bij klasse III dus 0,504 l/s) . 

De dan verkregen totaal mengwatervolumestroom  wordt omgezet in TEMW;  = (0,504/0,083)2 = 37.  

Op dit aantal TEMW  wordt in mindering gebracht de som van de afzonderlijke TEKW  van de betrok-

ken mengkranen (14 TE).  Het verschil in TE wordt bijgeteld bij het aantal TE volgens de standaard 

q√∑TE-methode, dus TEB;KW = 37-14 = 23. Deze bijtelling geldt voor de drinkwaterinstallatie (koud wa-

ter) vanaf het leveringspunt tot aan de splitsing van de leidingen naar de badkamer of het warmwa-

tertoestel. Vanaf de splitsing naar het warmwatertoestel wordt de koudwaterleiding belast met de 

som volumestromen warm water van de mengkranen behorende tot gekozen gelijktijdigheidsklasse 

(in het voorbeeld  0,292 l/s = 12,5 TEWW) vermeerderd met ∑TEKW  van de op die leiding aangesloten 

koudwatertappunten; dus 0,083√(∑TEWW +∑TEKW).   
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Schema op hoofdlijnen voor bepaling  qv;max;tap en qv;max;LW

gebruikt vanaf een minimale waarde voor de 

variabele “n”;

-  de splitsingen van leidingen naar de 

collectieve warmwaterbereider en grootkeu-

ken verderop in de leidingwaterinstallatie 

gelegen kunnen zijn; en

-  op de leidingwaterinstallatie tappunten 

(kunnen) zijn aangesloten die niet in de 

rekenregels zijn opgenomen, 

is het bepalen van de MMV voor het sanitair 

e.d. (qv;max;tap), al dan niet te samen met alle 

andere verbruiken (qv;max;LW), na het leverings-

punt of na een bepaald knooppunt, vrij 

gecompliceerd geworden. Stroomafwaarts het 

knooppunt of overgangspunt van een leiding 

waar de rekenregels niet geldig zijn, zoals een 

verpleegafdeling met minder dan 20 bedden, 

kan qv;tap worden bepaald met de f.q√∑TE-

methode, al dan niet met aanpassingen. Een 

aanpassing kan betrekking hebben op (de eis 

van) een gelijktijdig gebruik van enkele (dicht 

bij elkaar gelegen) tappunten. De volumestro-

men van die tappunten kunnen dan worden 

geclusterd (gesommeerd) tot één tappunt, 

waarvan dan het aantal TE wordt berekend. 

Met of zonder aanpassingen moet ervan uit 

worden gegaan dat qv;tap stroomafwaarts nooit 

groter kan worden. Is qv;tap na het overgangs-

punt op basis van de f.q√∑TE-methode groter 

dan die op het overgangspunt op basis van 

rekenregels, dan wordt qv;tap na het overgangs-

punt begrensd op de waarde van de rekenregel 

tot dat deze op basis van f.q√∑TE-methode 

kleiner wordt. Is qv;tap na het overgangspunt op 

basis van de f.q√∑TE-methode kleiner dan die 

op het overgangspunt op basis van rekenre-

gels, dan wordt qv;tap na het overgangspunt 

gecorrigeerd met een aangepaste factor f. 

Factor f = qv;tap;rekenregel /qv;tap;f.q√∑TE. 

Het uiteindelijke schema voor het bepalen van 

qv;max;tap en qv;max;LW is er met de introductie van 

de nieuwe rekenregels (RR) niet eenvoudiger 

op geworden. Het schema op hoofdlijnen kan er 

uitzien zoals in afbeelding 3.  

Appartementen  

Binnen een appartement worden de MMV’s van 

de woninginstallatie in principe berekend op 

basis van de q√∑TE-methode, al dan niet met 

het systeem van bijtelling van TE voor een 

bepaalde gelijktijdigheidsklasse warmtapwater. 

De rekenregels zijn van toepassing op de 

collectieve leidingnetten tot de aansluitleiding 

van het appartement, immers “n” is > 1. 

Dat is ook het geval wanneer de appartemen-

ten over een eigen warmtapwaterbereider 

beschikken, en er dus alleen een collectief 

leidingnet voor koud water aanwezig is. Als de 

MMV van een appartement bij de aansluiting 

op het collectieve leidingnet op basis van de 

q√∑TE-methode groter is dan de MMV op basis 

van de rekenregel, wordt in het appartement de 

MMV van de rekenregel aangehouden tot aan 

het leidingdeel waar de MMV op basis van de 

q√∑TE-methode lager wordt dan van de 

rekenregel. Als de MMV van een appartement 

bij de aansluiting op het collectieve leidingnet 

op basis van de q√∑TE-methode kleiner is dan 

de MMV op basis van de rekenregel, wordt de 

MMV van de verdeelleiding in het appartement 

op basis van de q√∑TE-methode in het 

appartement gecorrigeerd met de factor  

f = qv;tap;rekenregel /qv;tap;q√∑TE.

De rekenregels voor appartementsgebouwen 

zijn er voor zes appartementtypen (grootte 

appartement, samenstelling huishouden, 

omvang en uitvoering sanitaire voorzieningen). 

Indien een appartementsgebouw opgebouwd is 

uit meerdere typologieën, kan niet zonder 

meer de MMV per woningtype (op basis van het 

aantal appartementen van dat type) opgeteld 

worden om tot de totale MMV te komen. Dit zou 

tot een overschatting van de MMV leiden. Ook 

in dit geval moet er een correctiefactor 

gebruikt worden. De berekening daarvan is met 

een voorbeeld beschreven in ISSO-55. Voor 

deze berekening en alle andere met SIMDEUM 

verkregen rekenregels heeft ISSO rekenpro-

gramma’s beschikbaar.

Andere gebouwen

Van gebouwen waarvoor geen rekenregels 

beschikbaar zijn moeten de MMVKW en MMVWW 

op een andere manier worden bepaald. Die 

mogelijkheden zijn:

1.  De f.q√∑TE-methode;

2.  Een berekening op maat met SIMDEUM;

3.  Het gebruik van empirische formules voor 

de MMVKW zoals in KIWA mededeling 93;

4.  Een inschatting op basis van gegevens van 

de opdrachtgever of kennis van bestaande 

projecten:

- de gelijktijdigheid van het gebruik; 

-  de gelijkmatigheid van het gebruik, of de 

verdeling van het gebruik door de tijd; 

-  de kans op overschrijding van een maximale 

afname. 

Voor bepaalde gebouwtypen zijn in de 
herziene ISSO-publicatie 55 nieuwe 
rekenregels opgenomen

REGELGEVING


