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L Behalve de financiële crisis is al enige jaren ook de watercrisis een 

groot probleem op wereldniveau. Werd deze crisis lang beschouwd 

als een probleem waarmee alleen de armste te kampen hadden, 

steeds vaker worden ook sommige van de meest welvarende landen 

ter wereld getroffen. In Europa hebben de landen aan de Atlan-

tische Oceaan te lijden onder steeds terugkerende droogteperiodes. 

In gebieden aan de Middellandse Zee veroorzaken het water-

verslindende toerisme en de irrigatielandbouw een aanslag op 

waterbronnen. En ondanks de vele neerslag in Japan vormt daar 

de besmetting van watervoorraden in veel streken een bijzonder 

ernstig probleem. En de situatie zal alleen maar verslechteren door 

de verminderende neerslag, de toenemende verdamping en veran-

deringen in het smelten van de sneeuw door de opwarming van de 

aarde. 

- door H. Lodder *
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O
veral ter wereld moet meer 

efficiënt met water worden 

omgesprongen. Schaarste en 

vervuiling komen steeds vaker voor en 

het is zowel de verantwoordelijkheid 

van de rijke als van de arme landen om 

oplossingen te zoeken. 

Enkele van de meest droge steden 

ter wereld zoals Houston en Sydney 

verbruiken meer water dan op natuur-

lijke wijze kan worden aangevuld. In 

Londen gaat er door de verouderde 

waterleidingen naar schatting per dag 

een hoeveelheid water verloren die 

voldoende is om 300 Olympische 

zwembaden te vullen. Opvallend 

is wel dat steden met minder ern-

stige waterproblemen zoals New York 

meestal een langere traditie hebben in 

de bescherming van afwateringsgebie-

den en uitgestrekte groenzones op hun 

grondgebied. 

De watercrisis in de rijke landen 

bewijst dat rijkdom en infrastructuur 

geen garantie bieden tegen schaarste, 

vervuiling, klimaatverandering en 

droogte. Het blijft hoe dan ook nodig 

om rivieren en vochtige gebieden te 

beschermen en overstromingsgebieden 

te herstellen.

Het feit dat de waterproblemen zowel 

de rijken als de armen treffen, moet 

de alarmklok luiden en aanzetten tot 

een hernieuwde impuls om de natuur 

als bron van water te beschermen. 

Hiervoor moeten regeringen oplossin-

gen zoeken, zoals verouderde infra-

structuur herstellen en verontreinigde 

stoffen die in het oppervlaktewater 

terechtkomen beperken. 

Ook in Nederland gebeurt veel in de 

sanitaire techniek. Op het gebied van 

de wetgeving hebben al diverse verbe-

teringen plaatsgevonden. Maar het is 

soms nog altijd schokkend wat men in 

de praktijk tegenkomt. 

Ontwerp, realisatie, controle en beheer 

vereist veel kennis en deskundigheid. 

Het is formeel juist als in een rapport 

van een laboratorium wordt gesteld 

dat bv. 85 kve voldoet aan de gestelde 

eisen (< 100 kve). Echter hoeveel zijn 

dit er wel niet als pas na een half jaar 

dit tappunt wederom wordt bemon-

sterd? 

De laatste jaren heeft men in de 

sanitaire techniek reeds vele technische 

innovaties weten te realiseren op het 

gebied van duurzaam watergebruik en 

Legionellapreventie. 

Innovaties zijn en blijven hierbij een 

belangrijk aandachtspunt. 

De onderwerpen in dit themanummer 

zijn dan ook divers op innovatiege-

bied, zoals blijkt uit de opgenomen 

artikelen. 

In Nederland verschijnt steeds meer 

hoogbouw. De afdeling ST van de 

TVVL heeft samen met Uneto-Vni 

het initiatief genomen om een nader 

onderzoek uit te voeren naar het ont-

werp van leidingwaterinstallaties voor 

woontorens. Een samenvatting van 

deze bevindingen kunt u terugvinden 

in dit themanummer.

In de meeste leidingwaterinstallaties 

is Legionellapreventie volgens het 

thermische beheersconcept afdoende. 

In een aantal installaties blijkt deze 

aanpak moeilijk toe te passen en zijn 
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alternatieve technieken vereist. Het 

ministerie van VROM heeft hiervoor 

inmiddels beoordelingsrichtlijnen 

laten opstellen voor de toepassing 

hiervan.

Met regelmaat worden leidingen uit-

wendig extra behandeld, ze moeten er 

netjes uitzien. Maar hoe zit het aan de 

binnenkant, wat is daar het corrosie- 

gevaar? 

Microbiële corrosie (MIC) is een nog 

onbekende vorm maar komt voor in 

vrijwel alle metalen buissystemen en 

vormt een groeiend gevaar voor dicht-

slibben en lekkage. Dit artikel toont 

aan dat vooral bij sprinklersystemen 

dit probleem wordt onderschat en tot 

flinke schade kan leiden.

Ruim tien jaar na de grote Legionel-

laramp in Bovenkarspel is er veel 

gebeurd op het gebied van voorko-

men en beheersen van Legionella in 

drinkwatersystemen. Destijds kwamen 

32 mensen om het leven en werden er 

meer dan 100 bezoekers ziek. In dit 

artikel worden een viertal innovaties 

nader toegelicht.

Amsterdam Airport Schiphol wil één 

van de meest toonaangevende luchtha-

vens van Europa zijn én blijven. Het 

publiekstoegankelijke sanitair speelt 

hierbij een onverwachte, maar belang-

rijke rol. De kwaliteit en de conditie 

van het sanitair draagt in hoge mate 

bij aan de klanttevredenheid van 

passagiers en bezoekers waarbij ook 

het voorspellen van toiletcapaciteit 

van groot belang is. Met behulp van 

een tweetal nieuwe instrumenten op 

sanitairgebied kan nu een zo hoog mo-

gelijk kwaliteitsniveau worden bereikt, 

met daarbij een optimale beheersing 

van kosten. 

Maar weinig mensen zijn zich ervan 

bewust wat er met hun afvalwater 

gebeurt. Men spoelt het toilet door 

en neemt een douche zonder zich te 

realiseren dat het afvalwater daarna 

begint aan een reis door een ingeni-

euze infrastructuur onder de grond. 

In dit artikel worden de belangrijk-

ste aspecten van rioolwaterpompen 

beschreven om zorgeloos te kunnen 

blijven afvoeren.

Als onderdeel van het ST-beleidsplan 

wordt door de TVVL afdeling Sani-

taire Technieken deelgenomen aan het 

jaarlijkse CIB-W062 symposium. Het 

congres is hét platform om wereldwijd 

kennis uit te wisselen op het gebied 

van sanitaire installaties met deelne-

mers uit verschillende landen. De 

heer Kelly uit Schotland presenteerde 

daar een methodiek om in nieuwe 

en bestaande gebouwen automatisch 

de werking van watersloten in sifons 

regelmatig te kunnen controleren.

Bij gebouwen met een hoogte van 

50 m tot 150 m of zelfs hoger treedt 

frequent stankhinder vanuit de bin-

nenriolering op. Binnen een onder-

zoeksprogramma van Uneto-Vni zijn 

door TNO over de afgelopen jaren een 

aantal onderzoeken uitgevoerd naar 

het functioneren van rioleringssys-

temen in hoogbouw. De resultaten en 

ervaringen hiervan zijn verwerkt in het 

computerprogramma proRiool waarbij 

alle gebruiksmogelijkheden worden 

beschreven. Dit draagt bij aan een 

goed inzicht en kan vooral ondersteu-

ning bieden in de ontwerpfase.

In sanitaire installaties kunnen pro-

blemen ontstaan door verstoppingen, 

lekkages en/of bacteriële vervuilin-

gen. Deze bacteriën kunnen, behalve 

verstoppingen, ook nog eens een risico 

vormen voor de gezondheid van de 

gebruikers. En bij een praktijksituatie 

bleek uit corrosie-onderzoek tevens 

dat microbiologie uiteindelijk funest 

bleek te zijn voor vacuüm gesoldeerde 

tapwaterwisselaars. 

Een alternatieve methode om Legio-

nella uit bestaande waterinstallaties te 

verbannen is gebruik te maken van het 

koper- en zilverionisatiesysteem. Dit 

systeem werd al in hotels, verzorgings-

tehuizen en gevangenissen toegepast 

en heeft inmiddels ook in een aantal 

ziekenhuizen tot een structurele oplos-

sing geleid inzake Legionellapreventie. 

Het opsporen van foutief aangelegde 

rioolaansluitingen is niet eenvoudig. 

Maar met behulp van de Riosonic® 

kan door gebruik te maken van geluid-

trillingen deze aanlegfouten

100 % doeltreffend worden opge-

spoord. Het is een gepatenteerde 

methode en al in de praktijk getest.

Kortom, met dit themanummer is 

gepoogd om diverse innovaties in 

de sanitaire techniek nader onder de 

aandacht van eenieder te brengen. 

Sommige van deze innovaties zijn 

reeds voorgedragen tijdens het gehou-

den TVVL ST-symposium, waar de 

onderwerpen ‘hoogbouw’ en ‘Legionel-
lapreventie’ aan bod kwamen, andere 

zijn nieuw. 

Rest mij alle auteurs mijn dank uit te 

spreken voor hun bereidwillige mede-

werking. Het is verder aan u, de lezer, 

om deze informatie om te zetten in 

kennis en uitvoering, en er daadwerke-

lijk wat mee te doen.

Veel leesplezier! 

In één deelring twee verschillende
inregelafsluiters in serie ?!

- FIGUUR 1 -

Afstand keerklep t.o.v. doorstromende leiding 
is >150 mm ?!

- FIGUUR 2 -
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