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Drinkwatervoorziening: 
betaalbaar, robuust en efficiënt

Vorig jaar is het TVVL Meerjarenthema ‘Beyond (Smart) Cities’ van 

start gegaan met het themajaar Energie. De kick-off op het gebied 

van energie werd eind 2015 gegeven met een lezing van Jeremy 

Rifkin. Dit jaar staat in het teken van Water met als hoogtepunt 

het mondiale symposium ‘Water Supply and Drainage for Buil-

dings’ (W062) dat in augustus plaatsvindt in Haarlem en wordt 

georganiseerd door de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken. 

TVVL Magazine heeft met deze expertgroep een jaarplan op-

gesteld met maar liefs zes themanummers over Water: (Drink)

watervoorziening; Waterafvoer- en waterbergingsvoorzienin-

gen; Energiebronnen voor warmtapwaterbereiding; Besturings-

systemen leidingwaterinstallaties en sanitair; Sanitaire Tech-

nieken; Mondiaal Symposium Water Supply and Drainage for 

Buildings. 

H. (Henk) Lodder, Redactieraad en Deerns Nederland BV 
W .(Will) Scheffer, Redactieraad en Expertgroep Sanitaire Technieken

In dit eerste themanummer richten we ons op de (drink)watervoorzie-
ning. Henk Willem van Dorp, voorzitter TVVL, schreef in TVVL Magazine 
01-2016 (de eerste uitgave over het Meerjarenthema) dat onze 
samenleving zich steeds meer tot een integrale gebouwde omgeving 
ontwikkelt en we daarom onze grenzen moeten verleggen; naar een 
gebiedsbrede footprint. Daarin is niet alleen de gebouwgebonden maar 
ook de stedelijke infrastructuur, met al zijn techniek en voorzieningen, 
ons aandachtsveld. Dat komt in dit themanummer tot uiting. 

 WETENSCHAPPERS AAN DE SLAG 
De infrastructuur voor de levering van drinkwater en verwerking van 

afvalwater lijkt er voor de eeuwigheid te liggen, maar steden en gebrui-
kers veranderen – langzaam maar continu – en dus zijn ook aanpassingen 
aan de infrastructuur nodig. Met een toename van sanering en renovatie 
komt de vraag op hoe de infrastructuur toekomstbestendig kan worden 
ontworpen en aangelegd. De tijdschaal waarop dit soort systemen in het 
verleden veranderden is lang: 50 - 100 jaar. Een studie van de veran-
dering in de drinkwatervraag over de tijd laat zien hoe lang het duurde 
voordat ieder huishouden een douche had of een zuinige wasmachine: 
deze tijdschaal is eveneens 50 jaar, en past dus bij de tijdschaal van de 
verandering in de infrastructuur. De woning is het centrale punt waar 
alles samenkomt; het huishouden vormt de drijvende kracht achter 
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de drinkwatervraag en is de aanbieder van afvalwater. Hoe kunnen de 
drinkwatervraag en afvalwaterstroom veranderen richting 2050? En hoe 
kunnen we daarmee omgaan?
De bewustwording rondom milieu en klimaatverandering zorgde sinds 
de jaren ’90 voor verschillende initiatieven op het gebied van alterna-
tieve bronnen (hemelwater en grijs water) voor bepaalde huishoudelijke 
toepassingen. Maar het gebruik van die bronnen is in Nederland nog heel 
beperkt. Ondanks dat voor het ontwerp van hemelwater- en grijswa-
tersystemen ISSO-publicaties beschikbaar zijn, zijn er weinig ‘drivers’ 
om dit soort systemen te implementeren. Dat komt ook doordat in 
Nederland het drinkwatersysteem betaalbaar, heel robuust en efficiënt 
is. De richtlijnen in die ISSO-publicaties zijn heel algemeen en gebaseerd 
op gemiddeld dagelijks verbruik. De laatste twee decennia is het drink-
waterverbruik sterk veranderd, het aanbod van grijs water is toegeno-
men, terwijl de watervraag van toilet en wasmachine sterk is verminderd. 
De richtlijnen in ISSO 70.1 zijn gebaseerd op gemiddeld verbruik per 
persoon, maar in werkelijkheid is er geen lineaire relatie. Er zijn verschil-
len in het totale verbruik per type huishouden, maar ook in de piekvraag. 
Dimensionering van hemelwater- en grijswatersystemen vereist het 
begrijpen van watervraag en -aanbod. In het kader van verduurzaming 
van steden (minder gaan verbruiken en minder afval produceren door 
bv. hergebruik) en klimaatbestendigheid van steden (het oogsten van 
hemelwater) is het belangrijk om actuele kennis te gebruiken om een 
optimaal en robuust systeem te ontwerpen. Maar hoe? 
De verwachting is dat met klimaatverandering de drinkwatertempera-
tuur in distributieleidingen vaker de wettelijke eis van niet hoger dan 
25°C kan overschrijden. Verscheidene onderzoeken zijn gedaan naar de 
aspecten die invloed hebben op en beïnvloed worden door de drink-
watertemperatuur. Met klimaatverandering kan in 2050 een verhoogd 
risico op Legionella optreden. Het effect van hoge temperaturen op de 
microbiologische drinkwaterkwaliteit wordt nog verder onderzocht. 
Maar verhoging van de drinkwatertemperatuur levert ook kansen op. 
Welke? 
Een team van wetenschappers van KWR Watercycle Research Institute 
heeft zich gebogen over boven gestelde vragen en de antwoorden uitge-
werkt in vier artikelen voor dit themanummer. 

 RIVM ONDERZOEKT 
Het beleid van de overheid voor drinkwater is gericht op een duurzame 
veiligstelling van de drinkwatervoorziening: nu en in de toekomst 
moet er voldoende drinkwater van goede kwaliteit beschikbaar zijn. In 
aansluiting op de hiervoor aangehaalde zaken met betrekking tot de 
gebouwgebonden en de stedelijke infrastructuur, bespreken we in dit 
magazine ook de door het RIVM gemaakte analyse van de landelijke 
drinkwaterbehoefte en de productiecapaciteit van drinkwaterbedrijven. 
Het RIVM heeft onderzoek gedaan hoe in Nederland in de komende 
decennia de drinkwatervraag zich kan ontwikkelen. Over de beschikbaar-
heid van oppervlaktewater als bron voor drinkwater zegt het RIVM dat 
de hoeveelheid aangevoerd oppervlaktewater en ook de kwaliteit van 
dit aangevoerde water als gevolg van klimaatverandering verandert. 
Tijdens perioden van droogte is de invloed van (punt)lozingen op de 
waterkwaliteit veel groter omdat deze minder worden verdund. Door 
klimaatverandering komt dus zowel de beschikbaarheid van voldoende 
water als de kwaliteit van het beschikbare water onder druk te staan. 
De verwachte effecten zijn zodanig dat maatregelen nodig zijn om de 
drinkwatervoorziening ook op lange termijn zeker te stellen. Het RIVM 
heeft in samenwerking met andere instituten onderzoek gedaan naar de 
impact van het klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater. 
Over de effecten van klimaatverandering op de grondwaterkwaliteit 
zitten de wetenschappers niet op één lijn. Twee artikelen zijn gewijd aan 
onderzoeken van het RIVM. 

 KENNIS, PRAKTIJK EN BEWUSTZIJN 
De praktijk leert dat de belangstelling voor het opvangen, filteren en 
gebruiken van hemelwater voor toiletspoeling in duurzame utiliteits-
gebouwen toeneemt, in tegenstelling tot woningen, waar gebruik van 
hemelwater achterblijft ten opzichte van onze buurlanden. Het herge-
bruiken van gereinigd grijswater (water afkomstig van douche en was-
tafel) wordt daarentegen amper toegepast en lijkt ook in de toekomst 
geen grote vlucht te gaan nemen. In deze uitgave wordt een overzicht 
gegeven van actuele ontwikkelingen en recente ervaringen opgedaan 
met huishoudwatersystemen. 
De beschikbaarheid van water speelt ook een belangrijke rol bij de 
toepassing van automatische brandbeheersingssystemen, zoals 
sprinklerinstallaties, in de gebouwde omgeving. De technologie achter 
sprinklersystemen bestaat al vele decennia en is niet ‘slim’. Hooguit zou 
gesteld kunnen worden dat sprinklersystemen ‘slim door eenvoud’ zijn. 
‘Slimmer’ is wel de technologie achter watermistsystemen. Bij water-
mistsystemen wordt namelijk met aanzienlijk minder water hetzelfde 
effect bereikt als met een traditioneel sprinklersysteem. Daarnaast is bij 
activering de waterschade ten opzichte van een traditioneel sprinklersys-
teem beperkter. Een vergelijkbare ontwikkeling (meer effect met minder 
water) doet zich voor bij de droge blusleidingen. Steeds vaker worden 
hoge druk droge blusleidingen in de gebouwde omgeving toegepast. In 
een bijdrage over sprinkler- en watermistsystemen wordt gesteld dat 
voor een optimale, duurzame en toekomstbestendige brandveiligheid 
het denken in regels moet worden losgelaten. Daarvoor moeten alle 
partijen, die in de praktijk een rol spelen bij het bereiken en borgen van 
de brandveiligheidsdoelstellingen, verder (durven te) kijken dan hun 
eigen belang. Maar bovenal moet worden geïnvesteerd in kennis en 
bewustzijn.
Dat laatste speelt ook bij de realisatie en het in standhouden van 
veilige en betrouwbare leidingwaterinstallaties. De nieuwe versie NEN 
1006:2015 die wettelijk van kracht wordt, en waarmee men dus in de 
praktijk aan de slag moet, is gebaseerd op negen geformuleerde grond-
slagen. In het themajaar ‘Water’ verzorgt TM een serie artikelen waarin 
NEN 1006 thematisch onder de loep wordt gehouden. We starten 
daarmee in dit eerste themanummer.
Wij zijn alle auteurs zeer erkentelijk voor hun bereidwillige bijdrage en 
wensen u veel leesplezier! 
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