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Leidingwaterinstallaties - Bepalingsmethoden - Materialen

De herziening en uitbreiding van de twaalfja-

rige versie van NEN 1006:2002 heeft jaren op 

zich laten wachten. Weliswaar zijn in de loop 

der jaren drie wijzigingsbladen verschenen, 

maar het proces heeft wel heel lang geduurd. 

Omdat de wet- en regelgeving ook aan 

veranderingen onderhevig is, moesten ineens 

grote stappen worden gemaakt. De nu 

gepubliceerde ontwerpversie is aangepast aan 

het Bouwbesluit 2012, de in 2011 van kracht 

geworden Drinkwaterwet, het Drinkwaterbe-

sluit en de daarbij behorende Ministeriële 

Regelingen. Waar mogelijk is aansluiting 

gezocht bij relevante onderdelen uit de 

Europese normserie NEN-EN 806, delen 1 t/m 

5. Vanuit het Bouwbesluit worden alleen de 

eisen die in NEN 1006 vanuit het oogpunt van 

volksgezondheid relevant zijn, aangewezen.

Uitbreiding grondslagen

NEN 1006 is van toepassing op de leidingwa-

terinstallatie die loopt vanaf het (centrale) 

leveringspunt tot en met elk tap- of aansluit-

punt in het perceel. De belangrijkste doelstel-

ling van de voorschriften is dat de leidingwa-

terinstallatie functioneel en duurzaam is en dat 

het water in de installatie aan de gestelde eisen 

voldoet. De kwaliteit van het water zal door de 

tijd, het contact met materialen en de 

gebruiksomstandigheden altijd iets afnemen. 

Het normblad geeft aan dat binnen de 

levensduur van de installatie het kwaliteitsver-

lies van het leidingwater in de installatie en aan 

de tappunten zo beperkt mogelijk moet blijven, 

en wel zodanig dat altijd aan de wettelijke eisen 

(Drinkwaterbesluit) wordt voldaan. In de 

nieuwe versie van NEN 1006 is daaraan 

toegevoegd dat een leidingwaterinstallatie zo 

moet worden uitgevoerd dat:

-  de voor het doel beoogde temperatuur aan de 

desbetreffende tappunten en aansluitpunten 

voor toestellen beschikbaar is;

-  het water aan de tappunten aan de normen 

voor fysische, chemische en microbiologi-

sche kwaliteit voldoet;

-  deze gemakkelijk kan worden bediend, 

beheerd en onderhouden.

Omdat de installatie aan de gestelde eisen 

moet blijven voldoen, is beheer en onderhoud 

noodzakelijk. Het normblad besteedt daaraan 

nu meer aandacht en heeft deze begrippen als 

volgt gedefinieerd. Onder beheer wordt 

verstaan, alle bestuurlijke activiteiten die nodig 

zijn om de kwaliteit van de leidingwaterinstal-

latie in stand te houden. Onderhoud heeft 

betrekking op de uitvoering van maatregelen 

om de kwaliteit van de leidingwaterinstallatie 

in stand te houden. En nieuw in NEN 1006 is 

ook, dat een maand na de oplevering van een 

installatie een dossier met alle relevante 

informatie voor het gebruik, beheer en 

onderhoud bij de installatie aanwezig moet 

zijn.

Bepalingsmethoden 

Om aan te tonen dat aan de eisen wordt 

voldaan, voorziet de nieuwe NEN 1006 in een 

tabel waarin per eis verwezen wordt naar een 

bepalingsmethode. Verwezen kan worden naar:

1)   een artikel uit NEN 1006 zelf, of een artikel 

uit een andere NEN-norm vermeld in de 

Regeling Bouwbesluit;

2)  een andere publicatie;

3)   een ontwerp- of visuele controle na het 

gereedkomen van de installatie.

De bepalingsmethoden onder 1) zijn normatief 

en onder 2) en 3) informatief. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat vanuit de wetgeving 

alleen normatief kan worden verwezen naar (de 

inhoud van) normen vermeld in de Regeling 

Bouwbesluit. Wanneer in de norm naar een 

praktijkrichtlijn 2) of ontwerp- of visuele 

controle 3) wordt verwezen, dan is dit op 

informatieve basis.

Gebruiksdruk en volumestroom 

Aan de algemene technische bepalingen in 

hoofdstuk 2 is toegevoegd dat de leidingwater-

installatie  zodanig moet worden ontworpen en 

uitgevoerd dat “de gebruiksdruk op aansluit- of 

tappunten onder normale gebruiksomstandig-

heden tussen 100 kPa en 500 kPa ligt.” Het 

tussen aanhalingstekens geplaatste voor-

schrift stemt niet overeen met NEN-EN 806, 

deel 3. Daarin staat dat op aansluit- of 

tappunten de statische druk niet hoger is dan 

500 kPa en de gebruiksdruk onder normale 

gebruiksomstandigheden niet lager is dan 100 

kPa. Bij het ontwerp moet dus worden 

uitgegaan van een minimale gebruiksdruk van 

100 kPa aan de tappunten, waarbij ten minste 

de in NEN 1006 vermelde volumestromen voor 

drinkwater en warmtapwater moet worden 

geleverd. Omdat het Bouwbesluit uitgaat van 

minimumeisen, zijn de volumestromen in NEN 

1006 gebaseerd op de volgende volume-

stroomklassen: klasse Z voor fonteinkraan, 

wastafel(meng)kraan, bidet(meng)kraan en 

douche(meng)kraan, klasse S voor de 

keuken(meng)kraan en klasse B voor de 

bad(meng)kraan. 

Gebruik van materialen 

Verder is aan hoofdstuk 2 toegevoegd dat 

materialen, componenten en toestellen voor 

warmtapwaterinstallaties bij storingen 

bestand moeten zijn tegen watertemperaturen 

tot 95 °C, tenzij anders vermeld in Europese 

productnormen. Bepaalde componenten in 

een installatie zijn geschikt voor een maximale 

temperatuur van 65 °C of 70 °C. Bij temperatu-

ren van meer dan 70 °C moet de fabrikant/

leverancier aangeven dat zijn (leiding)

materiaal/product bij deze hoge temperaturen 

toegepast kan worden. 

Bij kunststof leidingsystemen moet rekening 

worden gehouden met de daarvoor bestaande 

klasse-indeling. In NEN 1006 is een tabel 

opgenomen waarin een onderscheid is 

gemaakt in ontwerptemperaturen van 60 °C 

(klasse 1) en 70 °C (klasse 2). Daarbij is 

opgemerkt dat bij klasse-indeling 1 en 2 is 

uitgegaan van een periode van 49 jaar op de 

ontwerptemperatuur en 1 jaar op de maximum 

temperatuur van 80 °C. Er wordt ook uitgegaan 

van een periode van 100 uur op een tempera-

tuur van 95 °C. Opvallend is dat klasse 1 wordt 

genoemd omdat het temperatuurprofiel ervan 

niet past bij de Nederlandse praktijk. Dat ook 

rekening moet worden gehouden met de 

ontwerpdruk van het te selecteren kunststof 

leidingsysteem, is niet vermeld.

Voor de selectie van materialen geeft NEN 

1006 verder de volgende opsomming van 

factoren waarmee rekening moet worden 

gehouden: a) de waterkwaliteit; b) trillingen, 

spanningen of verplaatsingen; c) de inwendige 

druk; d) de inwendige en omgevingstempera-

tuur; e) inwendige en uitwendige corrosie; f) 

het toepassen van verschillende materialen; g) 

Omdat de installatie aan de gestelde 
eisen moet blijven voldoen, is beheer 
en onderhoud noodzakelijk

In de praktijk zal de opdrachtgever/
gebruiker veelal hogere eisen 
verlangen

Wettelijk kader NEN 1006 en relevante richtlijnen rond leidingwaterinstallaties  Omdat het Bouwbesluit uitgaat van minimum eisen, 

zijn de volumestromen in NEN 1006 eveneens 

gebaseerd op minimale eisen, zoals klasse Z voor de 

douchemengkraan.

Ontwerp gepubliceerd van herziene 
norm voor leidingwaterinstallaties

Het Nederlands Normalisatie-instituut heeft de ontwerpversie NEN 1006:2014 ter 

visie gelegd. In dit normblad, met ‘Algemene voorschriften voor 

leidingwaterinstallaties (AVWI 2014)’, zijn nu ook bepalingsmethoden opgenomen. 

Daarmee kan worden aangetoond dat aan de (minimum)eisen van het 

Bouwbesluit wordt voldaan.

Tekst en beeld  Will Scheffer/CAMmediaservice
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veroudering, vermoeiing / metaalmoeheid, 

duurzaamheid en andere mechanische 

factoren; h) permeatie.

Alle buizen en verbindingen moeten geschikt 

zijn voor een levensduur van 50 jaar, rekening 

houdend met correct onderhoud en specifieke 

gebruiksomstandigheden. Voorts is voorge-

schreven dat de in leidingwaterinstallaties toe 

te passen materialen pas toelaatbaar zijn als 

deze voldoen aan de ‘Regeling materialen en 

chemicaliën drink- en warmtapwatervoorzie-

ning’. In de bepalingsmethode voor deze eis 

(hoofdstuk 5) staat dat wanneer een door de 

Minister van Infrastructuur en Milieu erkende 

kwaliteitsverklaring is afgegeven en de 

materialen worden overeenkomstig deze 

kwaliteitsverklaring toegepast, voldaan wordt 

aan die eis. Alle materialen, onderdelen en 

toestellen moeten worden gebruikt in 

overeenstemming met de relevante Europese 

normen en de gemaakte verbindingen in 

overeenstemming met de relevante normen en 

instructies van de fabrikant.

Persproef en reinigen

Nadat een installatie is aangelegd, moet deze 

worden afgeperst om de waterdichtheid vast te 

stellen. Afpersen kan plaatsvinden met 

drinkwater, olievrije lucht of een inert gas als 

kooldioxide of stikstof. Huishoudwaterinstal-

laties mogen ook met huishoudwater worden 

afgeperst. 

De methode van afpersen is afhankelijk van het 

leidingmateriaal en middellijn van de leidingen. 

Die methoden zijn niet meer beschreven in 

NEN 1006. Er is alleen aangegeven dat de 

installatie moet worden afgeperst en waarop 

gelet moet worden bij het afpersen. Het 

afpersen zelf wordt beschreven in de Water-

werkbladen. 

Dat kort voor het (weer) in gebruik nemen van 

een drinkwaterinstallatie en/of warmtapwater-

installatie deze moet worden doorgespoeld 

met drinkwater en zo nodig worden gedesin-

fecteerd, is geen nieuw voorschrift. Daarbij is 

nu opgemerkt dat deeltjes in het drinkwater 

schade (corrosie, disfunctioneren) aan de 

installatie kunnen veroorzaken. Ook om 

hygiënische redenen moet de installatie op zijn 

minst worden doorgespoeld. In de nieuwe 

versie van NEN 1006 is een onderscheid 

gemaakt in doorspoelen (spuien), reinigen en 

desinfecteren. Aangegeven is dat doorspoelen 

ofwel spuien het verwijderen van loszittende 

vervuiling betreft, het reinigen het verwijderen 

van vastzittende vervuiling, en desinfecteren 

het doden van bacteriën en andere micro-

organismen. Aan het voorschrift dat ook de 

huishoudwaterinstallatie voor de ingebruik-

name moet worden doorgespoeld is toege-

voegd dat dit zowel met drinkwater als 

huishoudwater mag. Voor de werkwijze van 

doorspoelen, reinigen en desinfecteren wordt 

verwezen naar de Waterwerkbladen.

Uitvoeringsvoorschriften

De voorschriften voor de uitvoering van 

leidingwaterinstallaties (hoofdstuk 3) zijn op 

een aantal punten specifieker gemaakt. Zo is 

aan het ‘bereikbaar’ en ‘afsluitbaar’ zijn van 

installaties het ‘herstelbaar’ en ‘vervangbaar’ 

toegevoegd. Voorschriften zijn opgenomen 

voor onderscheid en markering van leidingen 

en componenten. Bij werkzaamheden aan de 

installatie moet hygiënisch worden gewerkt. De 

wijze waarop aan voornoemde voorschriften 

uitvoering moet worden gegeven, komt 

eveneens in de Waterwerkbladen te staan. Ook 

zijn de aanvullende bepalingen voor enkele 

specifieke installaties (hoofdstuk 4) op enkele 

plaatsen specifieker gemaakt. Dat geldt voor 

de drukverhogingsinstallaties, warmtapwater-

installaties en brandblusinstallaties.

Uitwerking bepalingsmethoden 

Geheel nieuw is hoofdstuk 5. Daarin staat de 

uitwerking van bepalingsmethoden voor druk 

en volumestroom, inclusief die voor de 

middellijnen van de leidingen en het drukver-

lies in de leidingwaterinstallatie, en de 

temperatuurmetingen. De bepalingsmethoden 

voor materialen en toestellen zijn al eerder 

genoemd. De berekeningsmethoden voor de 

middellijnen en het drukverlies komen voor 

een belangrijk deel uit de huidige Waterwerk-

bladen en zijn in overeenstemming met die in 

de herziene ISSO-publicatie 55 (2013). 

De ontwerper van de leidingwaterinstallatie 

moet zich goed realiseren dat de volumestro-

men van de tappunten in NEN 1006 gebaseerd 

zijn op minimumeisen zoals bedoeld met het 

Bouwbesluit. In de praktijk zal de opdrachtge-

ver/gebruiker veelal hogere eisen verlangen. 

De afspraken daarover moeten worden 

vastgelegd in het Programma van Eisen, 

waaraan een opdrachtverstrekking ten 

grondslag ligt. De Waterwerkbladen worden 

eveneens herzien. Een deel van de herziene 

Waterwerkbladen wordt gelijktijdig uitgegeven 

met de definitieve versie van de herziene NEN 

1006 .

 

Commentaar 

Bij het NEN kan tot 1 januari 2015 commentaar 

worden ingediend op ontwerp NEN 1006:2014. 

Tijdens een openbare bijeenkomst van de 

TVVL Innovatiegroep Sanitaire Technieken, die 

plaatsvond in september, is het ontwerp van de 

herziene norm uitgebreid besproken en zijn 

suggesties gedaan voor hoofdzakelijk 

redactionele verbeteringen en het wegnemen 

van onduidelijkheden. Het inhoudelijke 

commentaar was beperkt. De discussies 

gingen voornamelijk over de gebruiksdruk aan 

tappunten, de temperatuurbestendigheid van 

leidingmaterialen en componenten, en het 

voorkomen van beperkte doorstroming in 

leidingen. 

Alle buizen en verbindingen moeten 
geschikt zijn voor een levensduur van 
50 jaar


