
Juli/Augustus 2017  |  Jaargang 46  |  Nr 7/8

Hygiënerisico’s 

Waterdetectie

Elektronische besturing

JA
A

RG
A

N
G

 4
6 N

R
.7/8 T

V
V

L M
A

G
A

ZIN
E JU

LI/A
U

G
U

STU
S 2017

 Thema: 

Besturing leidingwater en sanitair 

XTREME

VOOROP IN WARMTE 

TM0817_cover.indd   1 26-7-2017   10:04:18



MÉÉR DAN ALLEEN EEN AIRCONDITIONER

TOSHIBA-AIRCONDITIONER.NLAl meer dan 40 jaar uw betrouwbare partner 
voor TOSHIBA airconditioning!

Nieuwe TOSHIBA VRF-e serie

DE NIEUWE 
DIMENSIE IN 
COMFORT.

De geheel nieuwe TOSHIBA e-serie VRF-systemen in 2- en 3-pijps 

uitvoering bieden een energiezuinige en betrouw-

bare oplossing voor grote (bedrijfs)gebouwen. 

Alle systemen combineren flexibiliteit, energie-

zuinigheid en respect voor het milieu met een 

uitgebreide keuze aan stijlvolle binnendelen. 

Innovaties zoals het nieuwe systeemontwerp, 

excellente seizoensrendementen, een zeer breed 

temperatuurbereik, maximale leidinglengte van 1000 

meter en een exceptionele verlaging van het geluidsver-

mogen bieden niet alleen het gemak in installatie maar ook 

maximaal comfort voor de gebruiker.

TOSHIBA-VV+_JUN2017.indd   1 19-05-17   09:05

Leading in MEP design Gold Partner

Berekenen in BIM
Snel en betrouwbaar met Stabicad 

Ontdek geïntegreerd berekenen
met Stabicad rekenmodules

www.stabiplan.nl/berekenen

“Het voordeel van geïntegreerd 
berekenen is dat er geen 
dubbel werk meer gedaan 
hoeft te worden.”
René Kamer, Hoofd Uitvoering bij Hoogendoorn 

- Werk in één model in één programma
-  Beschikbaar voor Lucht, Sprinkler, Verwarming/Koeling, 

Tapwater, Gas en Riolering
- NEN-standaarden en -normen
- Bespaar veel tijd in uw BIM-projecten

17 NL SP ADV Berekeken TVVL.indd   1 25-7-2017   10:50:50TM0817_cover.indd   2 26-7-2017   10:04:19



3

Inhoudsopgave

TVVL MAGAZINE

REVIEWED: Artikelen in TVVL Magazine zijn beoordeeld ‘door redactieraadleden’. 
De uniforme ‘peer review’ waarborgt de onafhankelijke en kwalitatieve positie van TVVL 
Magazine in het vakgebied. Een handleiding voor auteurs en beoordelingsformulier voor de 
redactieraadleden (‘peer reviewers’) zijn verkrijgbaar bij het redactie-adres.

46

10

PROJECT: 

ZWEMBAD AMSTERDAM

INTERVIEW: 

HENK MARKMAN

MINDER VERSPILLING

HYGIËNERISICO’S BIJ WARMTEOVERDRACHT
T. (Timo) Kirchhoff, M. Eng.

MINDER VERSPILLING VAN DRINKWATER EN 
ENERGIE
R. (Roos) Ysebaert

WATERDETECTIE IN GEBOUWEN (1)
S. (Symen) Schoustra

WATERDETECTIE IN GEBOUWEN (2)
S. (Symen) Schoustra

BREEAM-NL CREDITS VOOR SANITAIRE 
INSTALLATIES
R. (Rogier) Crooijmans

MODERNE BOUWTECHNIEK
Dipl.-Ing. W. Schulte

MODERNE BESTURINGSSYSTEMEN
Ing. R.H. (Roel) Doldersum

BETERE DIMENSIONERING VAN LEIDING-
WATERINSTALLATIES
Ir. A. (Andreas) Moerman, dr.ir. E.J.M. (Mirjam) 
Blokker

NEN 1006:2015 STELT EISEN AAN MATERIALEN 
EN TOESTELLEN
W.J.H. (Will) Scheffer, ing. E. (Eric) van der Blom

Juli/Augustus 2017

EDITORIAL

INTERVIEW

PROJECTBESCHRIJVING

ACTUEEL

UITGELICHT

GASTCOLUMN

TVVL Magazine is het officiele orgaan van TVVL Platform voor Mens en Techniek. De 
vereniging, opgericht op 26 mei 1959, heeft tot doel de bevordering van wetenschap 
en techniek op gebied van installaties in gebouwen en vergelijkbare objecten. Als lid 
kunnen toetreden personen, werkzaam (geweest) in dit vakgebied, van wie mag wor-
den verwacht, dat zij op grond van kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren aan 
de doelstelling van de vereniging. Het abonnement op TVVL Magazine is voor leden en 
begunstigers van TVVL gratis. De contributie voor leden bedraagt € 140,00 incl. BTW 
per jaar. Informatie over de bijdrage van begunstigers wordt op aanvraag verstrekt.

REDACTIERAAD: 
Drs.ir. P.M.D. (Martijn) Kruijsse (voorzitter)
Ir. J.H.A. (Jan) Feijes
Dr.ing. L. (Lada) Hensen Centnerová
Ing. J. (John) Lens
H. (Henk) Lodder
I. (Irene) Meijdam
W. (Will) Scheffer
Mw. drs.ir. I. (Ineke) Thierauf
Ing. R (Rienk) Visser
Ing. F.J. (Frank) Stouthart (eindredacteur)

REDACTIE: 
Drs.ir. P.M.D. (Martijn) Kruijsse (voorzitter)
Ing. J. (John) Lens
I. (Irene) Meijdam
Ing. F.J. (Frank) Stouthart (eindredacteur) 

REDACTIE-ADRES: 
TVVL: Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden
Telefoon redactie 088-4010600
Fax redactie 088-4010620 
Email redactie@tvvl.nl

UITGAVE: 
Merlijn Media BV
Zuidkade 173, 2741 JJ Waddinxveen 
Telefoon (0182) 631717 
Email info@merlijnmedia.nl
www.merlijnmedia.nl

SECRETARIAAT:
Email info@merlijnmedia.nl

ABONNEMENTEN: 
Merlijn Media BV
Zuidkade 173, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon (0182) 631717
Email info@merlijnmedia.nl 
Benelux € 112,- 
Buitenland € 141,- 
Studenten € 87,- 
Losse nummers € 18,- 
Extra bewijsexemplaren € 13,-

Het abonnement wordt geacht gecon-
tinueerd te zijn, tenzij 1 maand voor 
het einde van de abonnementsperiode 
schriftelijk wordt opgezegd.

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: 
Merlijn Media BV 
Ruud Struijk 
Telefoon (0182) 631717 
Email r.struijk@merlijnmedia.nl

PREPRESS: 
Yolanda van der Neut

DRUK: 
Ten Brink, Meppel

ISSN 
0165-5523

© TVVL, 2017

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 
wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming 
van de uitgever. Publicaties geschieden uitslui-
tend onder verantwoording van de auteurs. 
Alle daar in vervatte informatie is zorgvuldig 
gecontroleerd. De auteurs kunnen echter geen 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de 
gevolgen van eventuele onjuistheden.

6

10

14

18

22

26

32

36

42

4

46

50

53

57

58
50

TM070817_inhoud.indd   3 20-7-2017   10:59:43



editorial
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Besturing leiding
water en sanitair
In dit vierde themanummer over Water (het metathema van 2017) leest u on-

der meer over de mogelijkheden om met eenvoudige besturingssystemen ver-

spilling van leidingwater tegen te gaan, de kwaliteit van het leidingwater in 

stand te houden en waterschade te voorkomen. Ook dit keer zijn wij er ons 

van bewust dat met de geselecteerde artikelen niet een compleet beeld van 

het thema kan worden gegeven. Maar ook dit keer blijkt uit de artikelen dat 

samenwerking vanuit het vakgebied ST met de andere vakgebieden binnen 

onze vereniging (in het bijzonder met ET en GB) steeds belangrijker wordt 

om invulling te kunnen geven aan de hedendaagse eisen die de opdracht-

gever stelt aan de in meerdere opzichten betrouwbare en duurzame (lei-

ding)waterinstallaties en daarop aangesloten sanitaire voorzieningen. 

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

In alle fasen voor de realisatie en het in standhouden van moderne sani-
taire installaties spelen vele aspecten een rol, zoals hygiëne, veiligheid, 
duurzaamheid, comfort en ook kostenefficiëntie. De bewustwording 
dat een adequaat beheer van leidingwaterinstallaties en van daarop 
aangesloten toestellen van levensbelang is, is aan het begin van de 
21e eeuw sterk toegenomen. Voor de industrie vormden en vormen 
de steeds strengere eisen die aan al die aspecten worden gesteld de 
aanleiding voor het ontwikkelen van nieuwe producten en systemen. 
Besturingssystemen voor sanitaire installaties en -voorzieningen zijn 
steeds belangrijker geworden. Aanvankelijk was een duidelijke ontwik-
keling te zien richting standalone elektronische besturingen voor 
sanitaire toepassingen. De laatste jaren worden de sanitaire besturingen 
steeds vaker in een netwerk aangesloten op Gebouw Beheer Systemen 
of zijn rechtstreeks benaderbaar via internet. Het artikel ‘Moderne 
besturingssystemen voor sanitair in openbare ruimten’ gaat in op de 
belangrijkste aspecten voor behoud van veilig drinkwater en op welke 
wijze met moderne besturingssystemen daaraan kan worden bijgedra-
gen. 

 VOORKOMEN VAN VERSPILLING 
Hoewel Nederland dankzij zijn ligging en klimaat relatief veel zoetwater 
heeft voor de drinkwatervoorziening, kunnen in droge perioden tekorten 
ontstaan. De beschikbaarheid van voldoende zoetwater is ook belangrijk 
voor onder meer ecologie en economie. Bij te korten moet de verde-
ling goed geregeld worden. Het voorkomen van drinkwaterverspilling is 
ook in ons land een item. Toch blijkt dat in openbare en semiopenbare 
gebouwen vaak drinkwater ongemerkt en dus ongebruikt wegstroomt, 
niet alleen door lekkages in leidingen maar ook door lopende/druppende 
kranen, lekkende closetreservoirs, etc. In openbare gebouwen worden 
eventuele gebreken en lekken minder snel gesignaleerd en hersteld dan 
bij de consument thuis. Een bewuste keuze van sanitaire producten kan 
bijdragen aan het voorkomen van drinkwaterverspilling. Duurzaamheid 
en betrouwbaarheid van het product worden mede bepaald door 
het specifieke ontwerp van het product dat bestand moet zijn tegen 
intensief gebruik in elk type openbaar gebouw en op plaatsen met hoge 
gebruiksfrequentie. Moderne elektronische systemen spelen daarbij een 
belangrijke rol. Maar er speelt meer, zoals een tijdloos ontwerp, blijkt uit 
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het artikel ‘Elektronische besturing van sanitair in openbare gebouwen’. 
Bijvoorbeeld in een kantoorgebouw, logiesgebouw of een commerci-
eel centrum is esthetiek belangrijk en dienen de producten perfect te 
integreren qua design. Strakke vormen van kranen beperken vervuiling 
en vereenvoudigen het reinigen hetgeen in een gezondheidszorggebouw 
weer voordelen biedt. Een esthetisch product wordt in ieder geval beter 
gerespecteerd en is daardoor minder gevoelig voor vandalisme. 

 ALS HET FOUT GAAT 
Voor het vakgebied Sanitaire Technieken draait alles om water. Drink-
waterinstallaties voeden sanitaire toestellen, waterverbruikende 
apparaten/machines (voor o.a. drank en reiniging) en andere installaties 
(brandbestrijding, verwarming, koeling, waterbehandeling, ed.). De 
gebouwriolering voert het gebruikte water af en zorgt voor de afvoer 
van het hemelwater dat op en rondom het gebouw valt. Water is op 
vele plaatsen in het gebouw gewenst. Maar al die voorzieningen houden 
tevens het risico in van ongewenst water. Aanwezigheid van ongewenst 
water kan eigenlijk overal optreden; lekkage via het dak, een defect 
apparaat, een gesprongen (bevroren) leiding, losgeraakte slangen en/
of koppelingen, smeltwater dat ‘ergens’ binnen sijpelt, terugstromend 
rioolwater of opkomend grondwater. Uit deze opsomming blijkt dat er 
sprake kan zijn van externe (water van buitenaf) en interne (werktuig-
bouwkundige installaties) oorzaken. Bij interne waterproblemen kan 
men de toevoer (waterleiding) afsluiten. Voor een externe oorzaak is het 
bepalen van de gewenste maatregel veel lastiger. Hoe dan ook, onge-
wenst water moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesigna-
leerd, om de gevolgschade tot het minimum te beperken. Om meerdere 
redenen groeit de belangstelling voor waterdetectie. Het primaire doel 
van waterdetectie is voorkómen van schade ten gevolge van water, dus 
anticiperen op een ongewenste situatie. Detecteren doen we dan ook 
liefst zo dicht mogelijk bij de potentiële bron of oorzaak. Immers hoe 
eerder ‘het waterprobleem’ wordt gesignaleerd, des te kleiner de schade. 
Al tijdens de ontwerpfase van technische installaties kan rekening 
worden gehouden met plekken of situaties waar waterdetectie gewenst 
is. Een installatie voor waterdetectie moet zijn afgestemd op de situatie 
met betrekking tot het gebouw, de risico’s (kritische en/of kostbare 
apparatuur) en de gebruikers. Uitgangspunt is altijd preventie (het 
voorkomen van schade) en de kernvragen zijn daarbij steeds dezelfde: 
waar moet gedetecteerd worden en welke actie is nodig bij een alarm? 
De antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in twee artikelen 
over het ontwerpen en uitvoeren van installaties met watermelders. 

 DUURZAME SANITAIRE VOORZIENINGEN
Duurzaamheid is hierboven al een enkele keer ter sprake gekomen. 
Duidelijk is dat bij duurzaamheid niet alleen gedacht wordt aan ener-
giebesparing en duurzame energieopwekking (bijvoorbeeld voor de 
bereiding van warmtapwater), maar ook aan waterverbruik en materi-
aalgebruik. De voor sanitaire technieken meest gerelateerde duurzaam-
heidsmaatregelen vinden we onder meer in het hoofdstuk ‘Water‘ van 
BREEAM-NL. Daarin wordt onder andere gekeken naar het verminderen 
van het drinkwaterverbruik door het verlagen van de spoelvolumes en 
doorstroomvolumes, het monitoren van het drinkwaterverbruik, en/of 
het beperken en detecteren van kleine en grote waterlekkages. In boven 
aangehaalde artikelen komen deze aspecten meer in detail aan de orde. 
In de bijdrage aan dit nummer van TM over ‘BREEAM-NL credits voor 
sanitaire installaties’ wordt duidelijk dat door een holistische aanpak 
van BREEAM-NL het toepassen van duurzame sanitaire voorzieningen 
beloond wordt op allerlei fronten binnen de certificering van het duur-
zaamheidskeurmerk. Het toont het belang aan van een goede samen-
werking tussen disciplines, zowel bij de ontwikkeling van het gebouw als 
het gebruik ervan. 

 ANDERE AANLEG 
Sanitaire installaties worden anders aangelegd dan in het verleden; 
de bouwmaterialen en -methoden maar ook de verwerkings- en 
montagetechnieken zijn de afgelopen decennia sterk veranderd. De 
huidige standaarden voor de afwerking van woning- en utiliteitsbouw 
en daarmee ook van leidingwaterinstallaties zijn hiermee anders 
geworden. Voorbeelden daarvan zijn droge afwerking met profielen en 
gipsplaten, geluids- en warmte-isolatie van steenwol of synthetische 
materialen, verlaagde plafonds met hoge warmtebelastingen maar 
ook de voorwandtechniek en schachten met veel holle ruimtes. Al 
deze veranderingen hebben ertoe geleid dat de montagetechnieken 
efficiënter zijn geworden. Tegelijkertijd wordt warmtapwater echter 
via wijdvertakte leidingnetten naar elk denkbaar tappunt gevoerd om 
aan de toegenomen comforteisen te voldaan. Door de hydraulische 
inregeling wordt daarbij microbiële groei in alle warmtapwatertrajecten 
voorkomen door een temperatuur van 65 - 60 °C aan te houden. Maar 
toch hebben we de leidingwaterkwaliteit op veel plaatsen nog niet in de 
hand. Regelmatig worden te hoge koudwatertemperaturen vastgesteld. 
Dat komt omdat de warmtebelasting in schachten en verlaagde plafonds 
vaak nog te hoog blijkt en de koudwaterleiding onvoldoende thermisch 
is ontkoppeld in de vorm van koude en warme schachten. Ook zijn er 
steeds meer gevallen bekend van warmtapwateraansluitingen die met 
doorloopmuurplaten in een warmwatercirculatiecircuit zijn opgenomen 
en daardoor een continu te hoge temperatuur van het huis van wand-
mengkranen veroorzaken. Dat heeft ook gevolgen voor de temperatuur 
in de koudwateraansluitleiding. Zulke aansluitingen kunnen leiden tot 
microbiële verontreinigingen. Om de mogelijke samenhang hiertussen 
gemotiveerd te kunnen bewijzen, werd in Duitsland de temperatuuront-
wikkeling van koud- en warmwaterleidingen in geïsoleerde voorwanden 
en boven plafonds als ook van de kranen zelf onderzocht. In het artikel 
‘Moderne bouwtechniek – risico’s voor kwaliteit leidingwater’ worden 
de resultaten van dat onderzoek besproken en aanbevelingen gedaan 
voor het thermisch ontkoppeld aansluiten van de wandmengkraan. 
In het artikel ‘Hygiënerisico’s bij warmteoverdracht’ wordt ook op de 
problematiek van de warmteoverdracht aan wandmengkranen verder 
ingegaan. Voor het aansluiten van wandmengkranen is een montageblok 
ontwikkeld met een geïntegreerde thermische ontkoppeling met niet-
kritische stagnerende gebieden. Het montageblok houdt de tempera-
tuur van de mengkraan en de daarin bevindende waterinhoud op het 
niveau van de omgevingstemperatuur in de natte ruimte.

 REKENREGELS EN NEN1006
De unieke eigenschappen van het simulatiemodel Simdeum® zorgen 
voor een grote verscheidenheid aan toepassingen in de sanitaire tech-
niek. In een serie van 6 artikelen worden die mogelijkheden toegelicht. 
In dit themanummer wordt ingegaan op de toepassing van Simdeum 
voor het bepalen van rekenregels voor de dimensionering van collectieve 
leidingwaterinstallaties. Naast een juiste dimensionering spelen de in 
een leidingwaterinstallatie opgenomen materialen een belangrijke rol bij 
het in standhouden van de waterkwaliteit. De kwaliteit van het water zal 
onder invloed van de tijd, contact met materialen en gebruiksomstan-
digheden altijd iets afnemen. Binnen de levensduur van de installatie 
moet het kwaliteitsverlies van het leidingwater in de installatie en aan 
de tappunten zo beperkt mogelijk blijven zodat altijd aan de wettelijke 
eisen wordt voldaan. In de serie artikelen over NEN 1006:2015, waarin 
een aantal thema’s van het normblad onder de loep wordt genomen, 
richt het zevende artikel zich op de eisen die gesteld worden aan materi-
alen en toestellen. 

Wij zijn alle auteurs zeer erkentelijk voor hun bereidwillige bijdrage aan dit 
vierde themanummer over WATER en wensen u veel leesgenoegen. 
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Trefwoorden zoals temperatuurbehoud in warmtapwatersystemen maar ook 

thermische overdracht door circulatiesystemen zorgen in de sanitairwereld altijd 

weer voor ophef. De enorme hoeveelheid informatie die uit de markt komt is divers 

en verwart meer dan dat dit een bijdrage levert aan een oplossing. Dit artikel be-

schrijft hoe te hoge temperaturen in leidingwaterinstallaties zijn te voorkomen. 

Niet dat dit een nieuw fenomeen is, want in 2004 schonk Will Scheffer in het 

maartnummer Intech K&S al aandacht aan warmteoverdracht van centraal 

thermostaten en circulatiesystemen. In het TVVL-Magazine 9/2009 beschreef 

Hans Donker van Kemper de ontwikkelingen van het venturisysteem van Kemper, 

waarbij buiten het verversen van de leidingen ook aandacht werd besteed aan de te 

hoge temperaturen in delen van de leidingwaterinstallatie. De kennis breidt zich uit 

en technische ontwikkelingen gaan door.

Hygiënerisico’s bij 
warmteoverdracht

T. (Timo) Kirchhoff, M. Eng., Plaatsvervangend Hoofd Productmanagement bij Gebr. 
Kemper GmbH + Co. KG
Vertaling en bewerking: A. (Arie) van Dommelen, Gebr. Kemper GmbH + 
Co. KG, Lid Expertgroep Sanitaire Technieken van de TVVL

De levering van veilig leidingwater tot aan het 
laatste tappunt is een onderdeel van Hogere 
Installatietechniek voor werktuigkundige 
installaties (HIT W). Deze eis geldt voor zowel 
het koude (!) leidingwater als voor het warm-
tapwater. Daarbij geldt als vanzelfsprekend 
dat geldende voorschriften en normen in de 
planning en uitvoering van toepassing zijn. In 
de praktijk is ondanks de vermeende aandacht 
voor de regelgeving de werkelijkheid anders. 
Dit geldt in het bijzonder voor complexe 
circulatiesystemen in grote gebouwen, zoals 
in hotels, ziekenhuizen en verpleeghuizen. 

Naast het op peil houden van de temperaturen 
in warmtapwatersystemen zelf, is het effect 
van de thermische invloed op delen van de 
leidingwaterinstallatie door de circulatie-
systemen dusdanig, dat de gehele instal-
latiebranche en de gebouweneigenaren zich 
zorgen maken. De vrees voor opwarming van 
de koude leidingwaterleidingen en natuurlijk 
het water en mengkranen geven aanleiding om 
T-installaties met stagnatieleidingen in natte 
ruimtes wederom ter discussie te stellen. Gaan 
we door dit ter discussie te stellen, weer niet 
terug in de tijd? De thermodynamica houdt 

ons echter op het rechte pad. Wanneer we de 
planning en de uitvoering toepassen zoals het 
zou moeten, kunnen er geen twijfels ontstaan 
of zorgen blijven over de hygiëne in leidingwa-
terinstallaties.

  HOGE OMGEVINGS - 
TEM PE RA TUUR

Als basis uit de warmteleer geldt hier de 
tweede wet uit de thermodynamica. Volgens 
R. Clausius (1822-1888) betekent dit, dat 
de warmteoverdracht zonder mechanische 
energie altijd in de richting van een tempera-

Wanneer het mengventiel te heet wordt 
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tuurgradiënt plaatsvindt. Dus een overdracht 
van een hogere naar een lagere temperatuur 
[1]. Als gevolg hiervan zijn de omgevingstem-
peraturen van boven de 25°C een belangrijk 
punt van aandacht met betrekking tot de 
hygiëne in waterleidingen. In dit geval is er een 
temperatuurgradiënt tussen de omgevings-
lucht en de maximaal toelaatbare temperatuur 
van het koude water [2], waardoor het koude 
water wordt verwarmd. Kritischer zijn daarom 
de ruimtes in de installatieschachten, techni-
sche ruimten of tussen de plafonds, waar juist 
de waterleidingen met de andere warmwater-
transportleidingen geïnstalleerd zijn. De daar 
heersende omgevingstemperaturen zorgen 
vaak voor leidingwatertemperaturen van 
boven de 25°C [2]. De omgevingsluchttempe-
ratuur wordt voornamelijk beïnvloed door de 
warmteafgifte van het hete water, circulatie- 
en verwarmingsleidingen. In het geheel wordt 
zij echter door alle convectieve warmtestro-
men bepaald. De warmtelasten die
ontstaan door bijvoorbeeld de afgifte van
mensen, verlichting of andere bronnen dienen 
eveneens te worden meegenomen.

 SPOELMAATREGELEN
De norm voor het verversen van de inhoud 
leidingwater van de installatie is volgens 
Waterwerkblad WB 3.1 eenmaal per week. Dat 
elk tappunt volgens deze norm iedere zeven 
dagen gebruikt wordt, is zeker voor grote 
installaties eerder uitzondering dan regel. 
Stagnatie is vaak alleen te voorkomen door 
spoelmaatregelen. Om hiermee hoge bedrijfs-
kosten te voorkomen worden automatische 
spoelmaatregelen aanbevolen. In vergelijking 
tot handmatig spoelen is dit effectiever, con-
troleerbaar en zeker. Daarnaast bespaart dit op 
de personeelskosten. Duurder worden spoel-
maatregelen wanneer buiten het vermijden 
van stagnatie ook op temperatuur gespoeld 
moet worden. Zelfs wanneer bij het leverings-
punt van het leidingwater de temperatuur laag 
is, bereikt bij stagnatie in minder dan zes uur 
(figuur 1) het hygiënisch kritische gebied van 
>25°C [3]. De eis voor wekelijkse verversing, 
maakt dat toch een frequentere verversing 
noodzakelijk is. In NEN 1006:2015 wordt 
verwezen naar de NEN 2768, waarin staat, dat 
voorkomen moet worden, dat in schachten het 
leidingwater niet mag opwarmen tot boven 
de 25°C [2]. In grote installaties is de vraag 
naar leidingwater vaak niet voldoende, met 
als gevolg dat door de hoge warmtebelasting 
aan deze eis niet voldaan kan worden. Uit het 
oogpunt van duurzaamheid is het advies om 
eveneens onnodige warmteverlies (afgifte) te 
voorkomen. In Duitsland gaat men zelfs uit 
van 100% isolatiedikte volgens EnEv, daar dit 
dringend is voorgeschreven. Dat betekent, 

dat eenzelfde isolatiedikte wordt aange-
houden als de buisdiameter. In Nederland 
hanteert men een dunnere isolatie volgens 
de Waterwerkbladen (WB 2.5, 4.1 Tabel 1) en 
Isso-publikatie 55 (paragraaf 3.6.7). Isolatie 
vertraagt maar voorkomt geen opwarming 
aan de omgeving. Als enige duurzame manier 
wordt genoemd de warme leidingen en koud-
waterleiding gescheiden aan te leggen (figuur 
2). Drinkwaterleidingen moeten aangelegd 
worden in ruimtes welke onder 25 °C blijven! 
Voor installatieschachten en ruimtes tussen 
de plafonds wordt in de installatiewereld deze 
norm al jaren gesteld [2]. Architecten, welke 
niet met deze gezondheidsrelevante eisen 
werken, zullen zich toch moeten aanpassen. 
Een van de eerste maatregelen van de adviseur 
is, om zichzelf juridisch zeker te stellen, aan de 
architect en opdrachtgever duidelijk maken, 
dat voor koude en warme leidingen gescheiden 
schachten ontworpen moeten worden. Alleen 
op deze wijze van ontwerpen, kunnen kostbare 
spoelmaatregelen om de temperatuur op peil 
te houden, gereduceerd worden.

 WANDMENGKRANEN
De laatste tijd is de opwarming van wand-
mengkranen en thermostaatkranen door circu-
latieleidingen weer ter discussie gesteld. Dat 
heeft ertoe geleid, dat adviseurs en installa-
teurs weer de voorkeur geven aan T-installaties 
in de natte ruimtes. Is dit ‘de pest met cholera 
bestrijden’? Opwarmen van wandmengkra-
nen en drinkwaterleidingen komt vooral door 
warmteafgifte van uittapleidingen in stagna-
tiegebieden. Had de installatiebranche het in 
de afgelopen jaren mis, dat in hoog risico-
installaties, zoals ziekenhuizen en verpleeghui-
zen, men circulatieleidingen tot 1 meter van 
de mengkranen [4] toestond? Zeker niet, want 
met dit type installaties voorkom je bacte-
riegroei door hoge temperaturen en stroming. 
Juist door het aanvaarden van de wetten van 
de warmteoverdracht uit de warmteleer valt 
hier een en ander uit te leren. Dat geldt in het 
bijzonder voor de nu vaak toegepaste dubbele 
muurplaten aan de warmwaterzijde, welke 
de doorstroming en het temperatuurbehoud 

-Figuur 1- Berekend temperatuurverloop van een stagnerende, 100% geïsoleerde drinkwaterleiding van 

koper (22 x 1,0) bij verschillende omgevingstemperaturen

-Figuur 2- Thermische scheiding van zowel warme leidingen en drinkwaterleidingen als van de 

wandmengkranen
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opwarming van het koude drinkwater, maar 
ook de opwarming zelf van de mengkranen 
door circulatiesystemen veroorzaakt vaak een 
probleem. Om ongewenste warmteoverdracht 
te voorkomen, moet men bij de planning en 
uitvoering al de basis van de warmteover-
dracht meenemen in de overweging, anders 
zorgt het naderhand voorkomen van kritische 
temperaturen en de daarmee samenhangende 
drinkwaterhygiënische risico’s voor onnodige 
hoge aanpassings- en andere extra kosten.
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tot aan de muurplaat garanderen. Omdat 
wandmengkranen direct aan de muurplaten 
zijn aangesloten, is er een directe verbinding en 
een temperatuurgradiënt tussen de warm-
waterleiding en de mengkraan. Dit heeft tot 
gevolg, dat een warmteoverdracht tussen 
warmwaterleiding en mengkraan bestaat en 
afhankelijk van het type mengkraan, een tem-
peratuur tot 40 °C continue in de kraan heerst. 
Zelfs het verwarmen van de koudwateraanslui-
ting kan worden vastgesteld [5]. Vanwege de 
ruwheid van binnenoppervlakken en vaak het 
complexe ontwerp van mengkranen komt het 
voor, dat onvoldoende doorstroomde ruimten 
bestaan en bieden deze een ideale voedings-
bodem voor micro-organismen. De daardoor 
ontstane hygiënische problemen leiden vaak 
tot aanzienlijke aanpassingskosten in de 
beginfase van gebruik van een gebouw. De 
thermische ontkoppeling van de mengkraan 
van het circulatiesysteem lost dit probleem 
op. Voorwaarde is dat de warmwateraanslui-
ting van de mengkraan boven is gesitueerd en 
aansluit op de muurplaat met een uittap-
leiding van maximaal 1 meter die weer als 
afkoelgebied functioneert [4]. Een dergelijke 
aansluiting van onderen voert weer niet naar 
de gewenste thermische ontkoppeling. Deze 
installatiemethode heeft toch een nadeel. De 
warmteoverdracht over het medium in de uit-
tapleiding wordt weliswaar sterk gereduceerd, 
maar een hygiënisch risico door stagnatie in 
de betreffende uittapleiding is wel gecreëerd. 
Nieuwe mogelijkheden zijn ontwikkeld voor 
het aansluiten van wandmengkranen gecom-

bineerd met een geïntegreerde thermische 
ontkoppeling met niet-kritische stagnerende 
gebieden (figuur 3). Deze houden de tempera-
tuur van de mengkranen en de zich daarin 
bevindende waterinhoud op het niveau van 
de omgevingstemperatuur in de natte ruimte. 
Omdat de temperatuur in de regel beneden 
de 25 °C ligt, betekent dit geen gevaar voor de 
drinkwaterhygiëne. 

 CONCLUSIE
Warmteoverdracht is eenvoudige fysica en 
komt overal voor, waar een temperatuurgra-
diënt bestaat. Op het gebied van drinkwater-
systemen is warmteoverdracht gewoonlijk uit 
oogpunt van drinkwaterhygiëne ongewenst. 
Hoge omgevingstemperaturen zorgen voor 

Bevinden zich voedingsleidingen (bijvoorbeeld drinkwater- en verwarmingsleidingen) 
in één gesloten ruimte (bijvoorbeeld een schacht), dan ontstaat tengevolge van de 
temperatuurverschillen van de leidingen en de aangrenzende ruimten van de installatie-
schacht thermischeoverdracht. De schacht brengt warmte-energie over aan de leidingen 
en wanden of omgekeerd. De som van de geleverde thermische overdracht is gelijk aan de 
som van de afgevoerde thermische overdracht. Alle net genoemde thermische stromen 
hebben hetzelfde gemeen: de omgevingslucht zorgt naast de thermische weerstand 
voor een sturende kracht. Daarom ontstaat bij een bepaalde temperatuur, die tussen 
de temperatuur van het medium van de leidingen en de omgevingstemperatuur van de 
aangrenzende ruimten ligt, een evenwicht. Een verhoging van de temperatuur van het ene 
medium en de omgevingslucht van de aangrenzende ruimten verhogen zowel het andere 
medium als de schachttemperatuur. Een vermindering van de thermische weerstand van 
de warmtebronnen (isolatie van de verwarmings- en warmwaterleidingen) of een verho-
ging van de thermische weerstand van de aangrenzende ruimten (bijvoorbeeld brandver-
traging) heeft eveneens een hogere schachttemperatuur als gevolg.

-Figuur 3- Kemper ThermoTrenner-Montageblock 

ter voorkoming van warmteoverdracht aan 

wandmengkranen
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