
44 TVVL Magazine | 09 | 2016 CONGRES

Het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat op 27 juni plaatsvond in 

Theater De Flint te Amersfoort, boeide, met actuele onderwerpen, vanaf de eerste 

tot en met de laatste minuut. Hoogtepunt was de levendige discussie onder 

leiding van Tom van ‘t Hek naar aanleiding van de toelichting op de Initiatiefnota 

Legionellaregelgeving door Erik Ziengs, lid van VVD Tweede Kamerfractie. 

Nationaal Congres Sanitaire 
Technieken

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

Dagvoorzitter ing. Eric van der Blom (voorzit-
ter TVVL Expertgroep, Sanitaire Technieken en 
vakspecialist afd. T&M Uneto-VNI) opende het 
congres, dat meer dan 160 deelnemers telde, 
met een toelichting op het TVVL metathema 
2016-2020 ‘Beyond Smart Cities’. Dit jaar is 
het thema Energie, volgend jaar is dat Water. In 
2017 staat een groot aantal Water-activiteiten 
op het programma zoals het mondiale 
symposium ‘Water Supply and Drainage for 
Buildings’ van het CIB dat in augustus plaats-
vindt in Haarlem, de competitie ‘Verbindend 
water: Welke stappen voor slimme steden?’ 
voor masterstudenten van universiteiten, 

zes themanummers over Water en Sanitaire 
Technieken van TVVL Magazine, en natuur-
lijk ook weer een volgende editie van het 
Nationaal Congres Sanitaire Technieken. De 
editie van dit jaar bestond uit vier presentaties 
en een toelichting op de VVD-initiatiefnota 
legionellaregelgeving met daarop aansluitend 
een discussie. 

  UV-HEMELWATERAF VOER-
SYSTEEM 

Ing. René Offringa (Wavin Nederland, lid 
NEN/ISSO-commissie Gebouwriolering) 
begon de eerste presentatie van het congres 

met een opfrisser over het principe, de 
voordelen en de voorwaarden van het 
UV-hemelwaterafvoersysteem. Vervolgens 
besprak hij het opstarten van het UV-systeem 
en welk probleem zich daarbij kan voordoen 
als de lozing van het hemelwater vanuit 
het systeem onder water plaatsvindt. Dat 
deed hij met fraaie illustratieve tekeningen. 
Het probleem schuilt in het niet of niet snel 
genoeg kunnen verdrijven van lucht uit het 
systeem. Daardoor kan het gebeuren dat het 
UV-systeem (= gesloten stroming of volvulsys-
teem) niet op gang komt. Offringa is bekend 
met praktijksituaties waarbij dit probleem 
optrad met als gevolg dat bij elke stevige 
regenbui de noodafvoeren in werking kwamen 
zonder dat men daarvoor de gebruikelijke 
oorzaken als verstopte UV-afvoertrechters 
of leidingen kon vinden. NTR 3216 beschrijft 
dit probleem niet. Offringa gaf twee oplos-
singen om het ontluchten van het UV-systeem 
bij lozing onder water zeker te stellen: a) 
lozingsaansluiting hoog in de ontlastput en wel 
zodanig dat deze boven het normale waterpeil 
in de put komt te liggen; b) het plaatsen van 
een ontluchtingsleiding vanaf de voet van de 
standleiding (nabij vloerniveau) tot boven 
het overloopniveau van het dak. Offringa 
maakte bekend dat de ontwerprichtlijnen in 
NTR 3216 worden aangepast. In een artikel 
in deze uitgave van TVVL Magazine beschrijft 

Grote belangstelling voor geslaagde zevende editie 

Meer dan 160 deelnemers luisteren in De Flint naar de voordrachten
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Offringa het ontluchtingsprobleem van het 
UV-hemelwaterafvoersysteem tot in detail. 

 DIMENSIONERING GOTEN 
Ir. Liesbeth Vos (WTCB, labo Watertechnieken, 
België) presenteerde een onderzoek naar de 
dimensionering van dakgoten. De in België 
gebruikte dimensioneringsmethodes volgens 
de Belgische norm NBN 306 en de Franse 
norm NF DTU 60.11.P3, alsmede de minder 
gebruikte Europese norm EN 12056-3, geven 
verschillende resultaten. Vos toonde de ver-
schillen bij toepassing van een mastgoot (half 
ronde goot) voor een dakschild van 40 m2. De 
berekende oppervlakten van de dwarsdoor-
snede van de dakgoten bedragen in volgorde 
van de genoemde normen 35, 60 en 70 cm2 
en de breedte van de dakgoten respectievelijk 
105, 127 en 153 mm. Het WTCB heeft van 
een aantal in België courant gebruikte zinken 
goten de afvoercapaciteit getest volgens de 
methode die staat beschreven in bijlage A 
van de Europese norm EN 12056-3. De goten 
werden getest met een vrije uitstroming (aan 
afvoerzijde geen kopschot), een uitloop aan 
één gootuiteinde en een uitloop in het midden. 
De capaciteiten volgens de testen zijn verge-
leken met de berekende capaciteiten volgens 
de drie normen. Vos heeft het onderzoek 
en haar bevindingen elders in dit magazine 
uitgebreid beschreven. In haar presentatie 
betrok ze ook de Nederlandse bepalingsme-
thode. Die staat beschreven in NEN 3215 en is 
in NTR 3216 praktisch vertaald met tabellen. 
Bij die methode worden de afmetingen van 
de goot bepaald op basis van de middellijn 
van de hemelwaterafvoerstandleiding. De 
Belgische onderzoeker heeft voor een schuin 
dak met een effectief dakoppervlak van 190 
m2 de uitkomsten van de dimensionering van 
een rechthoekige dakgoot volgens NTR 3216 
vergeleken met die volgens EN 12056-3. De 
resultaten daarvan staan ook in haar artikel 
beschreven. 

 WATERLEIDINGSPRINKLERS 
Ljiljana Zlatanović MSc (PhD TU Delft), werk-
zaam als netwerkanalist bij Vitens, hield een 
presentatie over het onderzoek naar het effect 
van de introductie van waterleidingsprinklers 
op de drinkwaterkwaliteit in woninginstal-
laties. Voor woninginstallaties met water-
leidingsprinklers toonde zij de schema’s van 
drie concepten van leidingconfiguraties: 
separaat, gecombineerd en geïntegreerd. Voor 
het onderzoek is het geïntegreerde concept 
geïmplementeerd in de woninginstallatie van 
een typisch Nederlandse eengezinswoning. In 
deze uitgebreide leidingwaterinstallatie zijn 
de leidingen doorgelust over de sprinklers. Het 
onderzoek is uitgevoerd op een conventionele 
leidingwaterinstallatie en de uitgebreide lei-
dingwaterinstallatie. De totale leidinginhoud 
van de conventionele installatie is 7 liter en 
van de uitgebreide installatie 25 liter. Verder 
is gerekend met een gemiddeld drinkwaterge-
bruik van 125 liter per dag per persoon. Voor 
de uitgebreide installatie met sprinklers en een 
twee persoonshuishouden komt dit neer op 
een gemiddelde verversing van de leidingin-
houd van 10 keer per dag. De specificaties van 
de waterleidingsprinklers zijn: reactie bij 57°C, 
een minimum gebruiksdruk van 50 kPa en een 
minimum volumestroom van 15 l/min. 

 SIMULATIES 
Op de TU-Delft zijn beide installaties nage-
bootst met koperen leidingen, watermeters, 
magneetventielen, monsternamekranen, en 
sensoren voor de volumestromen, water-
temperaturen en waterdrukken. Op basis van 
Simdeum-tappatronen voor twee persoons-
huishoudens zijn de magneetventielen 
ingesteld (aan/uit) voor het automatisch laten 
plaatsvinden van tappingen. Voor het controle- 
en analyseprogramma is gebruikt gemaakt van 
LabView software. Drinkwater moet schoon 
en gezond zijn en er mogen geen gevaarlijke 
stoffen in zitten die ons ziek kunnen maken op 
korte of lange termijn, aldus Zlatanović. De 
drinkwaterkwaliteit is aan de gesimuleerde 
keuken- en douchekranen gemonitord op 
microbiologische en fysische-chemische 
parameters. De monsters zijn genomen op de 
tweede maandag van de maand om 22.00 uur 
en vervolgens na 10 uur stagnatie, dus op de 
volgende dag om 8.00 uur. 

 GEEN GROTE VERSCHILLEN 
Zlatanović toonde van HPC (heterotroof 
kiemgetal), ATP (adenosine trifosfaat) en FCM 
(totaal (HNA) en levend (LNA) cel-telling) de 
analyseresultaten van vers en stilstaand water 
uit de keuken- en douchekraan van zowel de 
conventionele als de uitgebreide gesimuleerde 
woninginstallatie. Voor HPC is onderscheid 

gemaakt in verswatertemperatuur lager dan 
15°C en gelijk of hoger dan 15°C. Voor ATP en 
FCM lag die grens op 17°C. Een biofilmanalyse 
werd uitgevoerd 14 maanden na de opstart van 
de experimenten (het sequensen van DNA). 
Alle parameters voldeden aan de eisen van 
het Drinkwaterbesluit. Zlatanović sloot haar 
presentatie af met de constatering dat er geen 
grote verschillen zijn tussen de conventionele 
en de uitgebreide leidingwaterinstallatie qua 
drinkwaterkwaliteit en biofilmanalyse. 

  VOORSCHRIFTEN 
LEIDINGWATERINSTALLATIES 

De bijdrage aan het congres van Rosé Derwort 
(Kiwa Nederland) ging over hoe de voor-
schriften voor leidingwaterinstallaties in NEN 
1006:2015 te lezen en de richtlijnen daarbij in 
Waterwerkbladen te gebruiken. Na een uitleg 
over de plaats van beide documenten in het 
kader van wet- en regelgeving en de relatie tot 
ISSO-publicaties, benadrukte Derwort dat de 
wet- en regelgeving uit gaat van minimum-
eisen. Dat geldt dus ook voor NEN 1006 die 
gericht is op ontwerp, aanleg, gebruik, beheer 
en onderhoud. Voldoet de leidingwaterinstal-
latie aan NEN 1006 en Waterwerkbladen dan 
voldoet de installatie ook aan Bouwbesluit 

Liesbeth Vos geeft een toelichting op de testen 

met dakgoten

Ljiljana  Zlatanovic spreekt over waterleidingsprinklers

Rosé Derwort geeft een overzicht van de 2e groep  

Waterwerkbladen
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2012. Deze documenten zijn ook het refe-
rentiekader voor de controle van collectieve 
leidingwaterinstallaties door drinkwaterbe-
drijven. 

 WATERWERKBLADEN 
De serie Waterwerkbladen van 2011, waarvan 
een groot deel nog zelfs van 2004 is, wordt in 3 
fasen aangepast op NEN1006:2015. Derwort, 
die ook secretaris is van de Commissie 
Waterwerkbladen, gaf een overzicht van 
welke Waterwerkbladen in welke fase worden 
aangepast. De eerste groep betreft 19 
Waterwerkbladen die in december 2015 zijn 
herzien en vastgesteld. Nieuw daarbij is het 
Waterwerkblad WB 2.7 ‘Installatiegebonden 
dossier’. NEN 1006 schrijft voor dat een 
maand na oplevering van de installatie een 
dossier met alle relevante informatie voor het 
gebruik, beheer en onderhoud bij de instal-
latie aanwezig moet zijn. De tweede groep van 
(15 stuks) Waterwerkbladen, waaronder het 
nieuwe werkblad voor hygiënisch werken, is 
in juni van dit jaar ter commentaar gepu-
bliceerd en wordt naar verwachting in het 
najaar vastgesteld. In het najaar wordt ook 
de derde groep in concept ter commentaar 
verspreid met daarin onder meer een werkblad 
voor de mogelijkheden en voorwaarden om 
warmtapwater op een lagere temperatuur te 
bereiden en te leveren. De doelstelling van 
de Commissie Waterwerkbladen is om vóór 1 
januari 2017 alle Waterwerkbladen te hebben 
herzien en in lijn gebracht met NEN1006:2015. 

 ONDERHOUD 
Derwort stond wat langer stil bij 
Waterwerkblad WB 1.4G ‘ Beheer van leiding-
waterinstallaties’. Volgens NEN 1006 moeten 
leidingwaterinstallaties zo worden gebruikt, 

beheerd en onderhouden dat de kwaliteit 
van de uitvoering ervan, zoals bedoeld in de 
genoemde grondslagen van het normblad, 
waaronder veiligheid en functioneren, is 
gewaarborgd. Controle en onderhoud moeten 
volgens Derwort daarom ten minste éénmaal 
per jaar aantoonbaar plaatsvinden. Het 
werkblad is uitgebreid met methoden voor 
de controle van atmosferische onderbrekin-
gen, mechanische terugstroombeveiligingen, 
beluchters en omstelinrichtingen, inlaatcom-
binaties, warmtewisselaars, drukreduceerven-
tielen en drukontlastvoorzieningen. 

 LEGIONELLAREGELGEVING 
Het laatste programmaonderdeel begon met 
een nieuwsitem van Omroep Gelderland, dat 
enkele weken voor het congres werd uitge-
zonden. Daarin klaagt de brancheorganisatie 
Recron over de doorgeschoten regelgeving 
voor legionellapreventie en pleit de organi-
satie voor minder regels. Een ex-legionellose 
patiënt en lid van de Stichting Veteranenziekte 
legt in die reportage uit waarom de huidige 
regelgeving niet mag worden versoepeld. 
De reportage sluit af met de mededeling 
dat er op initiatief van de VVD in de Tweede 
Kamer binnenkort een proef komt (pilot) om 
legionella-inspecties bij kleine recreatiebe-
drijven te versimpelen. Kamerlid Ziengs heeft 
in zijn EZ-portefeuillehouderschap onder 
meer de regeldruk zitten. Hij vertelde het 
congres het signaal van Recron te hebben 
opgepikt. In de reportage werd ook de ramp 
in Bovenkarspel genoemd met 32 doden en 
meer dan 200 zieken. Daarvan zei Ziengs dat 
het te maken had met een ‘perfect storm’. “En 
dan zie je in de politiek dat er allerlei debatten 
plaatsvinden en in de kramp die vervolgens 
ontstaat men onmiddellijk overgaat tot het 

stellen van tal van regels”, meende Ziengs. 
“Na het nog eens lezen van al die debatten 
en regels die zijn opgesteld dacht ik, ja, we 
zijn doorgeschoten.” Dat was voor Ziengs de 
aanleiding om de initiatiefnota voor minder 
regeldruk met betrekking tot legionellapre-
ventie te schrijven. De voorstellen daarin zijn in 
het kort: 1. Alleen zorginstellingen en sauna’s 
prioritair; 2. Iedere ondernemer moet te maken 
krijgen met slechts één toezichthouder in zake 
Legionella; 3. Geen nieuwe regels; 4. Minder 
aandacht voor verplichting, meer aandacht 
voor voorlichting; 5. Aanleg leidingwaterinstal-
laties volgens Bouwbesluit 2012. “Die nota 
heeft ertoe geleid dat de minister van I&M in 
maart van dit jaar met een brief kwam en wat 
handreikingen deed”, aldus Ziengs. 

 KLEINE STUKJES 
Op het Algemeen Overleg Water, dat op 16 
juni plaatsvond in de Tweede Kamer, bleek 
dat zijn voorstellen 1, 2 en 4 uiteindelijk maar 
in ‘kleine stukjes’ door de minister worden 
gedragen en dat de voorstellen 3 en 5 in feite 
al in lijn liggen met het huidige beleid. Ziengs 
denkt daar anders over. Toen discussieleider 
Tom van ‘t Hek hem daarnaar vroeg ant-
woordde Ziengs heel veel punten te hebben 
binnengehaald. Maar niet alle panelleden 
deelde die opvatting. Naast Ziengs zaten in 
het panel Jeroen den Boer (arts-microbioloog 
van de Bronopsporings Eenheid Legionella 
(BEL)), Monique Bastmeijer (Stichting 
Veteranenziekte) en Erik van der Blom (Uneto-
VNI). In dat Algemeen Overleg Water werd 
ook gesproken over een pilot waarbij een 
aantal kleine en overzichtelijke installaties, 
zoals op boerencampings, tijdelijk zou worden 
vrijgesteld voor het uitvoeren van bepaalde 
wettelijke voorschriften. Die pilot is volgens de 
minister bedoeld om te komen tot een moge-
lijke herziening van prioritaire installaties. Op 
de vraag van Van ‘t Hek hoe het met die pilots 
staat, weet Ziengs dat daarmee binnenkort, 
met name in de kleine recreatieve sector, 
wordt begonnen. Hij meende zelfs dat dit al 
het geval was. Maar Eric van der Blom heeft 
inmiddels uit betrouwbare bron vernomen dat 
er geen pilots komen. Dat zou op korte termijn 
juridisch niet te regelen zijn. Er wordt alleen op 
basis van bestaande gegevens en inzichten van 
deskundigen (RIVM) onderzoek gedaan. Maar 
wat dat precies inhoudt en welke gegevens dan 
vergeleken worden, wist Van der Blom niet. 

 B&B’S EN KLEINE CAMPINGS 
Bastmeijer wees erop dat de naleving van de 
wet- en regelgeving slechts 50% bedraagt. 
Het RIVM stelde jaarlijks een rapport op van de 
controles door de drinkwaterbedrijven bij de 
verschillende groepen van prioritaire locaties. 

Paneldiscussie met (van links naar rechts) Erik Ziengs, Jeroen den Boer, Monique Bastmeijer en Eric van 

der Blom onder leiding van Tom van ‘t Hek

TM0916_scheffer_2419.indd   46 29-8-2016   15:50:40



47TVVL Magazine | 09 | 2016 CONGRES

Maar de Tweede Kamerleden hebben enkele 
jaren geleden al aangegeven geen behoefte 
meer te hebben aan dergelijke overzichten. 
De controles vinden wel plaats, maar over de 
overzichten wordt niet meer gecommuniceerd. 
Volgens Bastmeijer zei Ziengs het kleiner 
maken van de prioritaire groep al binnen te 
hebben gehaald met de kleine B&B’s en kleine 
campings. “Ik kan u op een briefje geven dat 
het daar niet minder kan”, aldus Bastmeijer. 
Een installateur in de zaal is ook kampeerder. 
Hij heeft weinig campings gezien waar de 
installaties op orde zijn. Hij wees er op dat met 
name in het voor- en naseizoen op campings 
kwetsbare mensen verblijven, in perioden 
dat niet alle tappunten en douches gebruikt 
worden. Het risico is dan groter dan in het 
hoogseizoen. Ziengs deed dit af door te zeggen 
dat het slechts een aanname is. Maar uit de 
laatst gepubliceerde cijfers (2010) blijkt dat 
van de gecontroleerde Bed & Breakfasts 76% 
een verhoogd tot sterk verhoogd risico heeft. 
Bij campings was dat percentage 34%. 

 VERKEERD BEELD 
Vanuit de zaal werd veel kritiek geuit op de 
reportage van Omroep Gelderland. Bastmeijer 
sloot zich daarbij aan. “De betreffende cam-
pinghouder zet het beeld zo neer, en dat is 
waarschijnlijk ook gebeurd in de contacten van 
de Recron met de heer Ziengs, dat ongelooflijk 
veel last wordt ondervonden met legionel-
lapreventie. Dagelijks zou moeten worden 
bemonsterd, gespoeld en zou de temperatuur 
moeten worden gemeten. Maar dat zijn niet de 
regels. De warmwatertemperatuur hoeft maar 
één keer per maand gecontroleerd te worden. 
Die campinghouder hoeft niet dagelijks te 
spoelen want dan zou hij wel een heel groot 
probleem met zijn installatie hebben. Hij 
moet zorgen voor wekelijkse doorspoeling op 
tappunten die niet gebruikt worden. Als hij 

het gebruik slim regelt dan hoeft er niet extra 
te worden gespoeld. Zo kan ik nog wel even 
doorgaan omdat het verhaal van Recron, een 
verhaal is wat heel zwaar aangezet wordt. 
Legionellapreventie zou ongelooflijk veel geld 
kosten en er zijn veel te veel regels. Maar als je 
kijkt naar NEN 1006, waaraan alle collectieve 
leidingwaterinstallaties moeten voldoen, 
dan heb je al voor 90% legionellapreventie 
te pakken. Dat geldt dus voor iedereen. Dat 
extraatje er bovenop van 10% is dan nog maar 
een heel klein deel. En als je dat vervolgens ook 
nog slim aanpakt, dan is het niet legionella-
preventie wat zo’n ongelooflijke regeldruk met 
zich meebrengt. Daar zit ook een differentiatie 
in”, betoogde Bastmeijer. Ziengs reageerde 
eveneens op de reportage: “Het slachtoffer, 
hartstikke triest natuurlijk, wist niet zeker of hij 
de legionellose in Frankrijk op de camping had 
opgelopen. Misschien is het wel ergens anders 
gebeurd. Maar met het vingertje wordt wel 
naar de camping gewezen.”

 BRONOPSPORING 
Bronopsporing blijkt echter een groot 
probleem. Niet alleen omdat de helft van de 
gevallen in het buitenland wordt opgelopen. 
Afhankelijk van hoe je het definieert lukt het 
uiteindelijk in slechts 2% van de opsporings-
gevallen, wist wetenschapper Den Boer van 
het Streeklab Haarlem te vertellen. Hij gaf 
vervolgens uitleg hoe dat komt. Dan blijkt het 
vóórkomen van een bepaald type Legionella 
nog altijd een mysterie. Ook zijn er nog 
onbekende bronnen. Aanwijzingen zijn er dat 
er een mogelijk relatie is met het weer (regen, 
luchtvochtigheidsgraad, warmte). Er is dan 
sprake van allemaal individuele gevallen en 
geen gemeenschappelijke plekken. Daarbij 
kunnen geen epidemieën zoals in Bovenkarspel 
(bubbelbad) en Amsterdam (koeltoren) 
voorkomen. Bastmeijer pleitte voor een uitge-
breidere bronopsporing. “Er worden te weinig 
bronnen onderzocht omdat destijds daarvoor 
door het RIVM een prioritering is aangebracht. 
Maar waar ligt nou het risico? Er worden wel 
ferme uitspraken gedaan over prioritaire en 
niet-prioritaire locaties, terwijl je dat op basis 
van onderzoek nog niet echt kunt onderbou-
wen.” Ziengs voelde zich met het tegengaan 
van regeldruk gesterkt door de wetenschap 
die aangaf dat het ergens anders aan kan 
liggen dan waar we iedere keer op wijzen. “Als 
het gewoon in het weer zit dan lossen we het 
probleem met die regels niet op.” Hij verwijst 
daarbij ook naar de grote uitbraken. Bastmeijer 
ontplofte zowat. Op het podium kon ze 
echter niet meer zeggen waarom, omdat Van 
‘t Hek de discussie sloot, maar na afloop zei 
ze: “Die rampen hadden wel degelijk kunnen 
worden voorkomen. Ze waren het gevolg van 
menselijke fouten, zo blijkt uit de gerechtelijke 
uitspraken.” 

VVD-Kamerlid Erik Ziengs (links) en discussieleider Tom van ‘t Hek

De discussie over de initiatiefnota Legionellaregelgeving verliep soms ook amusant
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