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Op 10 juni 2015 vond het jaarlijkse TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 

plaats in De Flint te Amersfoort. Het is de zesde editie van een drukbezocht en 

goed gewaardeerd congres met actuele onderwerpen, zoals dit jaar het herziene 

normblad NEN 1006 (Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties) en, 

uiteraard, legionellapreventie. En daarover is nogal wat te doen. Bij de opening 

van het congres ging ing. Eric van der Blom, voorzitter van de TVVL Expertgroep 

Sanitaire Technieken en dagvoorzitter van het congres, dieper in op de verkeerde 

signalen die zowel het RIVM als het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) geven 

op gebied van legionellapreventie.

Nationaal Congres 
Sanitaire Technieken 

W. (Will) Scheffer, Rehva Fellow, TVVL Expertgroep 
Sanitaire Technieken

Van der Blom trok de stelling van het RIVM 
sterk in twijfel ‘dat niet-prioritaire locaties 
legionellabacteriën mogen bevatten, omdat 
uit casuïstiek blijkt dat de kans op een legionel-
lose via deze locaties zeer gering is’. Bij het 
merendeel (80%) van de patiënten dat legio-
nellose in Nederland oploopt, levert bronop-
sporing onvoldoende aanwijzingen op tot het 
vaststellen van de waarschijnlijke bron.
Uit de tabellen die de dagvoorzitter toonde 
blijkt dat bij 37% van de 22 onderzochte 
woonhuizen (niet-prioritair) van patiënten 
die in 2012 door Bronopsporingseenheid 
Legionellapneumonie (BEL) zijn bemonsterd, 
legionella is aangetoond. “Er is dan weliswaar 
geen match, waardoor niet met zekerheid 
kan worden gesteld dat de legionellose op 
de betreffende locatie is opgelopen, opval-
lend is het wel”, aldus Van der Blom. Dat een 
match op DNA-niveau tussen patiënt en de 
locatie zeer moeilijk te bewijzen is, blijkt uit 
de getoonde resultaten van 2011 en 2012. 
“Wanneer gesproken wordt over het feit dat 
het risico van het oplopen van legionellose op 

een niet-prioritaire locatie laag zou zijn, dan 
is het ook weer opvallend op welke locaties in 
2012 dan wel 3 matches zijn gemaakt tussen 
patiënt en bron: allen niet-prioritair.” 

  LEGIONELLAPREVENTIE
Kritiek had Van der Blom ook op het Rapport 
van Actal over de regeldruk bij legionellabe-
heersing.
“Uit het rapport van Actal blijkt dat de opstel-
lers ervan niet goed op de hoogte zijn van de 
huidige regelgeving en het toezicht daarop. 
Het rapport wekt de indruk dat alle bedrijven 
te maken hebben met legionellapreventie en 
dat er heel veel toezichthouders langskomen. 
Het rapport verwijst naar de versoepeling 
in de Vlaamse regelgeving die in 2007 heeft 
plaatsgevonden, maar de opstellers zijn ken-
nelijk niet op de hoogte van de gang van zaken 
in Nederland”, stelde Van der Blom vast. 
“In Nederland is die versoepeling al veel eerder 
ingezet. De regelgeving rond legionellapre-
ventie in leidingwaterinstallaties die in het 
jaar 2000 voor het eerst werd uitgevaardigd 

had een zeer brede reikwijdte. In 2002 is die 
reikwijdte enorm ingeperkt. In 2011 is de meld-
plicht versoepeld van 100 naar 1.000 kve/l 
en toen is ook bepaald dat de legionellanorm 
alleen geldt voor specifieke legionellasoorten.” 
Het advies van Actal voor verdere versoepeling 
van de regels voor legionellapreventie geeft 
volgens Van der Blom geen representatief 
beeld van wat het bedrijfsleven vindt. De dag-
voorzitter is hier over duidelijk: “Het rapport 
lijkt naar de wensen van de horecabranche te 
zijn toegeschreven.” 
 

 4-LITER WC-SPOELING 
Na de boeiende en flitsende opening van het 
congres behandelde ir. Roderick Gerritsen, 
rapporteur van de TVVL voorstudie ST-38, de 
vraag of een closetspoeling met een spoelvo-
lume kleiner dan 6 liter in de praktijk mogelijk 
is. De kern van zijn verhaal was dat de litera-
tuurstudie twee uitgewerkte voorstellen van 
leidingconfiguraties heeft opgeleverd voor de 
lozing van 4-liter closetspoelingen waarmee 
in de praktijk moet worden geëxperimenteerd. 

Succesvolle zesde editie
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Ir. Roderick Gerritsen, rapporteur van de TVVL voorstudie ST-38

Drs. Hugo Gastkemper, directeur van Stichting 

Rioned
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particulier nu al een eigen verantwoordelijk-
heid heeft voor lozingen en verstoppingen. 
“Het is het regenwater dat de aard, de omvang 
en de inpassing van de rioleringsvoorzieningen 
uiteindelijk bepaalt”, aldus Gastkemper. “Het 
gemengde rioolstelsel is robuust waarbij de 
wateroverlast wordt aangepakt door over-
storten. Het nadeel daarvan is wel het vuil uit 
de overstorten naar het oppervlaktewater. De 
zuivering voor dit stelsel is weliswaar minder 
efficiënt, maar wel geschikt voor ‘dun’ water. 
Het gescheiden rioleringsstelsel heeft als voor-
deel, mits goed gedimensioneerd, dat er sprake 
is van een betere aanpak van wateroverlast, en 
ook de kringloopverkorting en de efficiëntere 
zuivering zijn voordelen.”
Als nadelen staan daar tegenover een uiteen-
lopende vervangingsbehoefte van vuilwa-
ter- en regenwaterriolen en de 50% hogere 
investeringskosten van het afkoppelen. Met 
het op eigen terrein vasthouden van regen-
water hebben de particulieren en bedrijven 
invloed op het hoe en waarvoor dat gebeurt. 
Het regenwater kan worden gebruikt voor de 
tuin en als spoelwater voor het closet. Zeer 
efficiënt noemde Gastkemper de berging van 
regenwater in de tuin bij hevige regenbuien. 
“Daarvoor is wel ruimte nodig. Gewoonten 
moeten doorbroken worden.” Gastkemper 
signaleerde de tendens naar meer particu-
liere verantwoordelijkheid in het stedelijk 
waterbeheer, maar hij weet dat de behoeften 
van mensen verschillen, zoals gemak, geen 
overlast, milieubescherming en hergebruik. 
“En lang niet alles is techniek. Niet-technische 
criteria voor de waardering van oplossingen 
zijn perceptie, autonomie, overzichtelijkheid 
en status.”

Dagvoorzitter Eric van der Blom

De criteria waarop die leidingconfiguraties 
zijn gebaseerd kunnen consequenties hebben 
voor de Nederlandse bouwpraktijk. Daarbij 
gaat het om meer verdiepingshoogte en de 
plaatsbepaling van standleidingen, en dus 
leidingschachten, ten opzichte van toiletruim-
ten. De dagvoorzitter vroeg de zaal uit te zien 
naar projecten die in aanmerking komen voor 
de noodzakelijke pilots. Hij voegde daaraan 
toe te weten dat de industrie bereid is die 
pilots te begeleiden en te monitoren. Bij goede 
resultaten kunnen aan NEN 3215 en NTR 3216 
regels worden toegevoegd die de toepassing 
van 4-literspoelingen legaliseren. 

 STEDELIJK WATERBEHEER
De volgende spreker, drs. Hugo Gastkemper, 
directeur van Stichting Rioned, schetste hoe 
het stedelijk waterbeheer in Nederland is 
georganiseerd en wie waarvoor verantwoor-
delijk is. Daarbij gaat het om de inzameling 
en verwerking van afvalwater, regenwater en 
overtollig grondwater. 
Gastkemper onderstreepte het belang van 

studies en onderzoeken op het gebied van rio-
lering, zoals de TVVL studie ST-38. Het belang 
van dit onderzoek gaat verder dan gebouwrio-
lering. Het lozingsgedrag van gebruikers speelt 
een belangrijke rol voor het functioneren van 
het totale rioleringssysteem. Hij was nieuws-
gierig naar het wc-’doortrek’-gedrag van de 
aanwezigen in de zaal: ‘Wie spoelt na een grote 
boodschap het toilet vaak twee keer door?’ 
Meer dan een derde van de congresgangers 
stak zijn hand omhoog. De verantwoordelijken 
voor het stedelijk waterbeheer zijn particulie-
ren en bedrijven (voor de systemen binnen de 
perceelgrenzen), de gemeente als eigenaar van 
de openbare ruimte en als overheid (voor de 
gemeentelijke rioolstelsels) en het waterschap 
(voor de rioolwaterzuivering). Het afvalwater 
noemde Gastkemper weinig problematisch. 
Nu ontzorgt de overheid op grond van de 
wettelijke zorgplichten. De gemeente neemt 
daarbij regenwater mee met eigen regenwater 
en het afvalwater. Het gemengde rioolstelsel 
is nog altijd dominant. Inhakend op de TVVL 
studie ST-38 wees Gastkemper er op dat de 
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Ir. Andreas Moerman, KWR Watercycle Research Institute
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 WARMTAPWATER
Ir. Andreas Moerman (KWR Watercycle 
Research Institute) liet in zijn presentatie over 
een uniek model voor het inzicht in het ener-
giegebruik van huishoudens voor warmtap-
waterbereiding van huishoudens, de betekenis 
zien van het simulatiemodel Simdeum voor 
de hedendaagse sanitaire technieken. Het sto-
chastisch bottom-up model Simdeum gebruikt 
voor het warmwatergebruik in huishoudens 
verscheidene statistieken waaronder het drie-
jaarlijks TNS/NIPO-onderzoek ‘Watergebruik 
thuis’. Simdeum-PRO, dat gebruikt wordt 
voor de bepaling van de totale finale ener-
gievraag, is gebaseerd op post-processing 
van de Simdeum-resultaten met als input de 
seizoenen, kamertemperatuur, kenmerken 
leidingwaterinstallatie (leidinglengten, positie 
warmtapwaterbereider), temperatuur warm 
tapwater en de aanwezigheid van warmtete-
rugwinning uit douchewater. De berekening 
van het rendement (primaire energievraag, 
kosten en CO2) vindt vervolgens plaats op 
basis van Simdeum-PRO statistiek. Gebruik 
wordt gemaakt van informatie van fabrikanten 
en TNO. De rekenmethodiek is volgens NEN 
7120 (Energieprestatie van Gebouwen). De 
gepresenteerde finale energie voor huishou-
dens van 1-2 personen blijkt aanzienlijk lager te 
liggen dan volgens CW4/NEN 7120. Moerman 
toonde de invloeden (grootte van huishou-
dens, aanwezigheid van warmteterugwinning 
uit douchewater en warmwatertemperatuur) 
op het ketenrendement (variërend van ca. 20 
tot 145%) en de energielasten (100 tot 850 
EUR/jaar) van 17 verschillende concepten van 
warmtapwaterbereiders. Uit die informatie 
kan worden geconcludeerd dat bij individuele 
warmtepompen overdimensionering leidt tot 
significant rendementsverlies en de toepassing 
van comfortklasse (CW) 4 bij kleine huishou-
dens in veel gevallen leidt tot overdimensi-
onering. Het energiemodel kan ook worden 
gebruikt voor andere gebouwfuncties, zoals 
hotels. 

 WARME METERKAST
Spreker ir. Hans van Wolferen (Van Wolferen 
Research) heeft in opdracht van het NEN 
een studie uitgevoerd naar de temperatuur-
ontwikkeling in meterruimten in woningen. 
In meterkasten wordt steeds vaker en meer 
elektrische apparatuur geplaatst (switch/
router, domotica, opslagmedium zoals NAS, 
telecomaansluiting, slimme meter, dect voor 
digitale draadloze telefoons) dat warmte 
produceert waardoor een onacceptabele 
opwarming van het drinkwater in de meter-
ruimte kan plaatsvinden. 
Van Wolferen maakte een model dat rekening 
houdt met de: 

-  opwaartse thermische druk door tempera-
tuur- en dichtheidsverschil tussen meter-
ruimte en aangrenzende ruimte; 

-  stromingsweerstand door roosters; 
-  uniforme propstroming, variabel in de tijd;
-   warmteafgifte door wanden meterruimte 

naar aangrenzende ruimte. 
De meterkast is over de hoogte verdeeld in tien 
temperatuurlagen. Van Wolferen presenteerde 
de rekenresultaten van enkele meterkasten 
met warmtedistributie-apparatuur (100 W), 
met elektrische apparatuur (100 W), en met 
beide (2 x 100 W) bij 100% en 25% van de 
voorgeschreven ventilatiedoorlaat en een 
temperatuur in de aangrenzende ruimte van 
20°C. In alle gevallen blijkt de temperatuur 
in de onderste temperatuurlaag onder de 
25°C te blijven. Hoger in de meterkast kan de 
temperatuur, afhankelijk van de opstelling, 
oplopen tot boven 56°C. Van Wolferen liet 
ook een plaatje zien van het effect van een 
warme vloer (oorzaken: vloerverwarming in 
halletje; warme leidingen uit afleverset; warme 
meterkast op lagere verdieping van gestapelde 
bouw). Bij een warmteafgifte van 10 W en 
25% van de voorgeschreven ventilatiedoorlaat 
toont zijn model wel een temperatuur van 
boven de 25°C in de onderste laag. Het model 
geeft goed inzicht in het temperatuurverloop 
in een meterkast met verschillende opstel-
lingen van warmteproducerende apparatuur 
en van de effecten van een warme vloer. Met 
die informatie kan beter beoordeeld worden 
op welke plaatsen in de meterkast de aanleg 
van waterleidingen verantwoord is. Overigens 
is het ook voor de elektrische apparatuur van 
belang de temperatuur op hogere lagen niet 
te ver te laten oplopen. In het onderzoeksrap-
port van Van Wolferen zijn daarvoor een aantal 
aanbevelingen opgenomen.

 HERZIENE NEN 1006
Met de laatste presentatie trad NEN voor het 
eerst naar buiten met de inhoud van de geheel 
herziene NEN 1006 die in september 2015 
wordt gepubliceerd. Uit de duo-presentatie 
van ir. Willemien Bosch (NEN) en Jeroen Meijer 
(TVVL Expertgroep ST) bleek dat de wijzigingen 
ten opzichte van de huidige versie ingrijpend 
zijn, zowel voor de aanleg, het afpersen van 
de installatie als voor de informatievoorzie-
ning in de vorm van een installatie gebonden 
dossier. Niet alleen de aanpassingen in de 
norm kwamen ter sprake, ook de impact op 
de praktijk kwam uitgebreid aan bod. Daarbij 
werd onder meer gewezen op de procedure 
van de ingebruikstelling van een leidinginstal-
latie en het hygiënisch werken. Meijer komt 
in de praktijk soms situaties tegen waarbij hij 
grote vraagtekens plaatst, zoals het gebruik 
van gereedschap voor het herstellen van een 
lekkende urinoirafvoer en vervolgens met het-
zelfde gereedschap sleutelen aan een waterlei-
ding. Een ander voorbeeld betrof een busje op 
de snelweg met waterleidingbuizen op het dak 
die niet waren afgedopt. Het dak van de auto 
van Meijer zat na de rit op diezelfde weg vol 
met vliegjes en muggen. Komen die dan niet in 
die buizen?

 BREED SCALA AAN KENNIS
Met de presentatie van de herziene NEN 
1006 werd de zesde editie van het Nationaal 
Congres Sanitaire Technieken afgesloten. De 
zes inhoudelijke presentaties boden een breed 
scala aan kennis over Sanitaire Technieken. 
Volgend jaar juni vindt de zevende editie van 
het Nationaal Congres Sanitaire Technieken 
plaats. Houd voor de exacte datum en pro-
grammering onze website www.TVVL.nl in de 
gaten.
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