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Volgens de drinkwaterwet mag de temperatuur van het drinkwater aan de kraan 

niet boven de 25 °C uitkomen. Dit wordt door de waterbedrijven gecontroleerd 

door een monster te nemen aan de keukenkraan, na doorstroming van enkele 

minuten. Sporadisch worden in deze wettelijk voorgeschreven monsters 

temperaturen hoger dan 25 °C gemeten, met name in warme zomers. De 

verwachting is dat met klimaatverandering de drinkwatertemperatuur vaker de 

wettelijke eis kan overschrijden. In de afgelopen jaren heeft KWR verscheidene 

onderzoeken gedaan naar de aspecten die invloed hebben op en beïnvloed worden 

door de drinkwatertemperatuur. De drinkwatertemperatuur wordt vooral bepaald 

door de bodemtemperatuur op 1 m diepte.
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De temperatuur aan de kraan wordt maar voor 
een beperkt deel beïnvloed door de tempe-
ratuur die het water heeft wanneer het het 
productiestation verlaat. Na het verlaten van 
het pompstation bevindt het drinkwater zich 
24 uur tot 5 dagen in het leidingnet. In deze 
tijd gaat het drinkwater eerst door transport-
leidingen: leidingen met een grote diameter 
(meestal 300 mm of groter), die op ongeveer 
1,20 m diepte liggen en waar het water relatief 
snel doorheen stroomt. Vervolgens gaat het 
door het distributienet: dit zijn leidingen met 
een kleinere diameter (gemiddeld zo’n 100 
mm), die op 1,00 m diepte liggen en waarin het 
water ‘s nachts vrijwel stil staat, overdag heen 
en weer kan pendelen en tijdens de piekwa-
tervraag in de ochtend wat sneller stroomt. 
Hier is alle tijd voor warmteoverdracht tussen 
drinkwater en de bodem rond de leidingen. Ten 
slotte gaat het water door de aansluitleidingen 
naar de watermeter: leidingen van ca. 25 mm 

die van 0,80 m diepte tot aan maaiveld verlo-
pen en waarin het water stilstaat als er geen 
kraan geopend wordt of toilet wordt door-
gespoeld, maar waarvan de volledige inhoud 
ververst wordt zodra er wel een substantiële 
watervraag in de woning is. Bij de monster-
name wordt ‘na doorstroming’ het water aan 
het meest gebruikte tappunt bemonsterd. Op 
deze manier wordt het water uit de distribu-
tieleiding bemonsterd en niet het water uit 
de aansluitleiding. De grootste invloed op de 
gemeten temperatuur van het drinkwater is 
dus de bodemtemperatuur rond de distributie-
leidingen, dus op 1,00 m diepte [1]. 

  INVLOED 
KAMERTEMPERATUUR 

De drinkwatertemperatuur kan ook in de 
drinkwaterinstallatie van de woning verande-
ren. In de winter zal gestookt worden tot een 
kamertemperatuur van rond de 20 °C. Het 

drinkwater dat bij de watermeter binnenkomt 
is in de winter 5 - 10 °C en zal in de drinkwa-
terinstallatie en in de stortbak van het toilet 
opwarmen. Ook tijdens doorstroming naar de 
keukenkraan treedt opwarming op door con-
vectie. Het water bij de keukenkraan kan dan 
enkele graden warmer zijn dan bij de waterme-
ter. In de winter is dit effect het grootst omdat 
dan het verschil tussen de temperatuur van het 
water uit het leidingnet en de woningtempera-
tuur het grootst is.
In de zomer komt het drinkwater bij de water-
meter aan met ca. 15-20 °C. Afhankelijk van 
de kamertemperatuur zal het water dan nog 
verder opwarmen, of afkoelen, in de drinkwa-
terinstallatie [2].

  BEÏNVLOEDING 
BODEMTEMPERATUUR 

De bodemtemperatuur op 1 meter diepte 
is niet constant over het jaar. Deze wordt 
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beïnvloed door het weer (kracht van de zon-
nestraling, de temperatuur van de lucht, de 
wind), door de bebouwing (hoeveel invloed 
heeft de wind, hoeveel warmte wordt ‘s 
nachts in de gebouwen vastgehouden), de 
bodembedekking (straat, gras, struiken), en 
de bodemsoort (zand, klei). Een zandbodem 
onder bestrating – typisch de grond waarin 
leidingen in een bebouwde omgeving liggen – 
warmt het snelst op in de zomer, en koelt het 
snelst af in de winter. In warme zomers zoals 
in 2003 en 2006 betekent dit dat de bodem 
rond de leidingen gemakkelijk een aantal 
dagen tot boven de 25 graden opwarmt. Met 
behulp van de KNMI klimaatscenario’s wordt 
voorspeld dat in 2050 de drinkwatertempera-
tuur gedurende enkele weken boven de 25 °C 
kan uitkomen [3]. 
De mate van stedelijkheid heeft een belang-
rijke invloed op de luchttemperatuur. In steden 
is het daardoor enkele graden warmer dan in 
de omliggende gebieden. Dit wordt het ‘Urban 
Heat Island effect’ genoemd. Uit onderzoek 

naar de temperatuur in de ondiepe ondergrond 
blijkt dat er ook in de grond een invloed van de 
stedelijkheid is, en dat de bodemtemperatuur 
op 1 meter diepte in de stad ook een aantal 
graden hoger kan zijn dan in de omliggende 
gebieden. Met behulp van de KNMI klimaat-
scenario’s wordt voorspeld dat in 2050 de 
drinkwatertemperatuur in de stad gedurende 
enkele weken boven de 25 °C kan uitkomen 
en gedurende een week zelfs boven de 27 °C. 
Momenteel wordt onderzocht welke factoren 
de grootste invloed hebben op het ‘Urban Heat 
Island Effect’ in de grond: zijn dit ondergrondse 
warmtenetten of parkeergarages, betonnen 
gebouwen of grote spiegelende oppervlakken 
van kantoren met veel glas, of een verschil 
tussen de zon- en schaduwzijde van de straat, 
etc. Het vervolgonderzoek richt zich dan ook 
specifiek op potentiële ‘hotspots’ in de grond.

  PROBLEEM HOGE 
DRINKWATERTEMPERATUUR 

Verder wordt onderzocht hoe erg het is als 

de drinkwatertemperatuur in de toekomst 
toeneemt. Allereerst is er de wettelijke norm 
van 25 °C, maar afgezien van de overschrijding 
van deze norm kan een hogere temperatuur 
invloed hebben op de microbiologische drink-
waterkwaliteit en op fysische en chemische 
processen in het leidingnet. Micro-organismen 
hebben allemaal een specifieke temperatuur 
waaronder ze het best gedijen. Veel infec-
tueuze organismen gedijen het best bij onze 
lichaamstemperatuur van 37 °C en voor deze 
is het verschil tussen 25 C en 28 °C niet van 
groot belang. Voor Legionella Pneumophila in 
water is vastgesteld dat het risico toeneemt 
wanneer de temperatuur van het water 
gedurende 7 dagen boven de 28 °C is [3]. 
Van andere organismen is de invloed van de 
watertemperatuur op de groei op dit moment 
minder goed bekend. Het is de bedoeling dat 
eerst uitgezocht wordt van welke organismen 
de temperatuurafhankelijkheid bekend dient 
te zijn. Onderzoek zal alleen gedaan worden 
voor organismen die in het drinkwater kunnen 
voorkomen en die ook tot infecties kunnen 
leiden bij de mens. Wat ook nog onderzocht 
moet worden is welke temperatuur de meeste 
invloed uitoefent op de groei van micro-orga-
nismen: is dit de temperatuur in de biofilm, of 
de temperatuur van het water over het gehele 
traject tussen bron en tap? Naast de invloed 
op micro-organismen zijn er ook esthetische 
aspecten. Water van 25 °C vinden mensen 
minder lekker om te drinken dan koeler water. 
En er blijkt een correlatie te bestaan tussen 
hoge temperaturen en een hoger risico op 
bruin water uit de kraan. Het mechanisme 
hierachter is nog niet geheel duidelijk.

  BEÏNVLOEDING 
DRINKWATERTEMPERATUUR 

In opdracht van de drinkwaterbedrijven is ook 
onderzocht welke maatregelen er mogelijk 
zijn om de (te) hoge drinkwatertemperatuur 
of de gevolgen daarvan te beperken. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat maatregelen aan 
de leidingen nauwelijks zinvol zijn. Een betere 
isolatie leidt tot vertraging van de warmte-
overdracht, maar in realistische scenario’s niet 
tot voldoende vertraging om de reistijd door 
het leidingnet te overbruggen. Een leiding 
met een kleinere diameter leidt tot een snel-
lere doorstroming, dus kortere reistijd, maar 
ook tot een snellere opwarming en voor de 
eindtemperatuur heeft de diameter daarom 
geen betekenis. Een grotere doorstroming 
bereiken door extra verbruik te genereren op 
bijvoorbeeld een brandkraan is mogelijk, maar 
om de temperatuur aan de tap dan echt te 
kunnen beperken zal erg veel water wegge-
spoeld moeten worden. Daarnaast is het de 
vraag of er voldoende druk in het leidingnet 
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-Figuur 1- De temperatuur van het geproduceerde water verschilt tussen grondwater (P.S. Halsteren) 

en oppervlaktewater (P.S. Berenplaat). De temperatuur die aan de tap wordt gemeten is echter heel 

vergelijkbaar in de voorzieningsgebieden van de beide pompstations (Tholen/Halsteren wordt gevoed 

door P.S. Halsteren en Schiedam door P.S. Berenlaat).

-Figuur 2- De 

bodemtemperatuur 

op 1 meter diepte 

wordt beïnvloed 

door o.a. de 

bodembedekking 

(bestrating in stad, 

gras op platteland), 

de windsnelheid (in 

de stad beperkt door 

alle gebouwen) en 

de luchttemperatuur 

(mogelijk enkele 

graden hoger in 

de stad dan op het 

platteland)
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beschikbaar is om dergelijke hoeveelheden 
water te leveren. De oplossing voor het te veel 
opwarmen van drinkwater in het distributienet 
ligt dan ook in de beïnvloeding van de omge-
vingstemperatuur rond de leiding. Zo kan de 
bodemtemperatuur rond de leidingen zomers 
worden beperkt door de leidingen dieper te 
leggen, of door leidingen onder begroeiing 
te leggen. In dat laatste geval wordt een deel 
van de warmte gebruikt voor verdamping en 
warmt de bodem minder op. Onderzoek heeft 
laten zien dat die maatregelen dan wel voor 
een groot deel van het leidingnet genomen 
moeten worden en niet voor slechts enkele 
leidingen [4]. Het onderzoek naar de potenti-
ele hotspots voor de temperatuur in de bodem 
zal ook aanwijzingen geven om die hotspots te 
vermijden. De waterbedrijven renoveren hun 
leidingnet over een periode van decennia. De 
klimaatverandering gaat ook over decen-
nia. Dat betekent dat de waterbedrijven tijd 
hebben om in de renovatie rekening te houden 
met verwachte hogere temperaturen.

  WARMWATERVRAAG 
HUISHOUDENS 

De temperatuur van drinkwater heeft ook 
invloed op de energiebehoefte van huishou-
dens. Ca. 60% van het drinkwater wordt opge-
warmd tot gemiddeld 38 °C voor douchen, 
wassen en afwassen. De energiebehoefte van 
een wasmachine kan in de winter 50% hoger 
zijn dan in de zomer, als in de winter het water 
van 5 naar 40 °C moet worden opgewarmd 
en in de zomer van 22.5 naar 40 °C. Voor 
huishoudens is het dus uit het oogpunt van 
energiebesparing interessant om niet al te 
koud drinkwater geleverd te krijgen [5]. 
In afgelopen jaren is ook onderzoek gedaan 
naar hoe een warmwaterapparaat gedimen-
sioneerd moet worden. Afhankelijk van de 
daadwerkelijke warmwatervraag op een dag en 
binnen 2 uur, kan dan het juiste warmtapwa-
tertoestel worden geselecteerd. Dit onderzoek 
zal later dit jaar worden toegelicht in TVVL 
Magazine. 

  WARMTE WINNEN UIT 
DRINKWATER 

Uit onderzoek blijkt dat de temperatuur aan de 
tap vooral bepaald wordt door de bodemtem-
peratuur en lokale ingrepen op de temperatuur 
weinig invloed hebben op de eindtemperatuur 
aan de tap. Dit betekent dat warmte of koude 
uit drinkwater kan worden gewonnen, zonder 
dat de klant daardoor benadeeld wordt. De 
warmte of koude wordt in dat geval onttrok-
ken aan het drinkwater, maar feitelijk gewon-
nen uit de bodem waarbij het drinkwaternet 
fungeert als systeem om deze warmte of 
koude te winnen. Waterbedrijven onderzoeken 
of ze vraag (van bijvoorbeeld zwembaden) en 
aanbod (bijvoorbeeld geschikte transport-
leidingen) van thermische energie bij elkaar 
kunnen brengen. Ook wordt onderzocht of 
dergelijke toevoegingen en onttrekkingen 
van warmte significant effect hebben op de 
drinkwaterkwaliteit [6]. Een voorbeeld van een 
dergelijke ontwikkeling is de WKD (Warmte en 
Koude uit Drinkwater) installatie die drinkwa-
terbedrijf WMD in samenwerking met Rendo 
Duurzaam in Hoogeveen ontwikkeld heeft. 
De installatie voorziet een verzorgingshuis en 
een school (en op termijn een sportcomplex) 
van duurzame verwarming en koeling [7]. De 
installatie bestaat uit een secundair netwerk 
dat via een warmtewisselaar warmte uitwisselt 
met de transportleiding van WMD. Doordat 
een groot volume water beschikbaar is (trans-
portleiding) en water een grote warmtecapa-
citeit heeft is een klein temperatuurverschil 
(ordegrootte 1 °C) met de transportleiding 
voldoende om de afnemers – middels warm-
tepompen – te voorzien in verwarming en 
koeling op de gewenste temperatuur. Door de 
sturing van het systeem afhankelijk te maken 
van de temperatuur van het water in de trans-
portleiding is de kwaliteit van het drinkwater 
gegarandeerd.

 SAMENVATTEND
KWR heeft de afgelopen jaren onderzoek 
gedaan naar verscheidene aspecten die invloed 
hebben op en beïnvloed worden door de drink-
watertemperatuur. De drinkwatertemperatuur 
aan de tap mag niet boven de 25 °C uitkomen. 
Deze temperatuur kan maar beperkt beïnvloed 
worden, eigenlijk alleen door de temperatuur 
van de bodem waarin het leidingnet ligt te 
beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld door leidin-
gen dieper te leggen en onder gras te leggen. 
Onderzoek naar factoren die relatief warme 
plekken veroorzaken (hotspots), zoals mogelijk 
directe instraling van de zon, warme gebouwen 
in de stad en stadsverwarmingsbuizen, loopt 
nog. Met klimaatverandering kan in 2050 een 
verhoogd risico op Legionella optreden. Het 
effect van hoge temperaturen op de microbio-

logische drinkwaterkwaliteit wordt nog verder 
onderzocht. Verhoging van de drinkwatertem-
peratuur levert ook kansen op. Het kost huis-
houdens minder aan energiekosten wanneer 
ze hun douche- en waswater minder hoeven 
te verwarmen. Drinkwaterbedrijven kunnen 
thermische energie uit de bodem winnen en 
met het drinkwater leveren aan partijen die 
behoefte hebben aan warmte of koude. 
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