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Ontwikkeling en toepassing SIMDEUM
in leidingwaterinstallatie

Ontwikkeling SIMDEUM Ontwikkeling rekenregels:

• Woongebouwen 

• Woontorens
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Validatie rekenregels met 
metingen koud en warm 
water:

• Woontorens

• Utiliteitsbouw 

Update ISSO 55 bevat 
rekenregels op basis van 
SIMDEUM
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SIMDEUM: SIMulation of Demand, an End-Use Model
Wat is het ook al weer?

SIMDEUM simuleert waterverbruik 

• per tappunt (aggregatie tot watermeter)

• onderscheid koud en warm water

• per seconde (aggregatie tot minuut, uur)

op basis van statistische informatie over

• technische aspecten (volumestroom, 

volume)

• aanwezigheid gebruikers (bewoners, 

kantoormedewerkers, hotelgasten, …)

• gewoontes (aantal keer douchen, 

doucheduur, tijdstip van douchen, …)
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SIMDEUM: SIMulation of Demand, an End-Use Model
Wat doet het ook al weer?

SIMDEUM simuleert waterverbruik, resultaat 

is 

• Waterverbruikspatroon over de dag (laag 

in de nacht, ochtendpiek, …), voor heel 

veel verschillende dagen (week, weekend, 

vakantiedag, …, 100+) voor koud en warm 

water

• Kentallen van waterverbruik (maximale 

volumestroom per jaar, maximale 

warmwatervolume per 2 uur, …)
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SIMDEUM: SIMulation of Demand, an End-Use Model
Hoe goed werkt het ook al weer?

APPARTEMENTENGEBOUW HOTELS
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Haalbaarheidsstudie 
De vraagstelling

SIMDEUM voor de gebouwriolering:

Met SIMDEUM is het mogelijk om ook 

afvoerpatronen te simuleren. Kan daarmee ook 

de binnenriolering beter worden ontworpen? 

Kan dit input leveren voor de tool ProRiool?

Kentallengenerator SIMDEUM-rekenregels:

Er zijn nu rekenregels voor een aantal standaard 

type gebouwen ontworpen:

• Woontoren: studio, luxe tweekamerappartement, 

driekamerappartement 120 m2, driekamerappartement 160 m2, 

luxe vierkamerappartement, seniorenappartement

• Hotel: zakelijk, toeristisch, luxe en standaard, variatie in 

volumestromen van de douche

• Kantoren: toilet met stortbak of spoelkraan

• Zorg: verpleeghuis en woon-zorg-combinaties

Hoe kan dat worden uitgebreid?
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Haalbaarheidsstudie
Stap 1: voorbereiding door experts vanuit de installatiesector

SIMDEUM voor de gebouwriolering:

Verbetering ontwerpregels voor de gebouwriolering (nu) niet relevant

• Hydraulisch geldt dat er een buffering en afvlakking is van het patroon

• Overdimensionering heeft daardoor weinig negatieve effecten

• Reductie van diameters kan mogelijk voor verzamelleidingen per verdieping, niet op toestelniveau

• Hoogbouw levert nu geen problemen op als je de huidige ontwerpregels aanhoudt

• ProRiool gebruikt voor controle van ontwerp, geen initiatieven voor ontwikkeling tot ontwerptool

In de toekomst gaat mogelijk de gebouwriolering veranderen: nieuwe sanitatie en voedselvermaler

in de keuken. Hierbij kan SIMDEUM wel inzicht verschaffen. 
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Haalbaarheidsstudie
Stap 2: overleg experts vanuit de installatiesector en KWR

SIMDEUM voor de gebouwriolering:

Pilot uitvoeren op de Floriade in Almere in 

2022: the green street, met daarin voor riool:

• Kleinere stroom, hogere concentratie 

• Toiletspoelingen met 1 liter

• …

Onderzoek is pre-competatief en meedoen 

levert winst op qua uitstraling en kennis. 

LIVING LABS ALS THE GREEN STREET: MEER STOF PER LITER AFVALWATER: 

MEER STOF EN MINDER WATER AFVOEREN 
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Noodzaak tot concentreren van de afvalwaterstroom
Begin bij de bron

• Terugwinnen fosfaat

• Eindige delfstof

• Geen alternatief

• Micro-verontreinigingen/medicijn resten

• Zitten in de gehele afvalwaterstroom

• Doel: zo klein mogelijke stroom afvalwater 

met een zo hoog mogelijke concentratie

10Bridging science to practice



De eerste stap in het huishouden
Toiletspoeling beperken

Voedselvermaler toevoegen

11Bridging science to practice

-24 liter
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Haalbaarheidsstudie
Stap 1: voorbereiding door experts vanuit de installatiesector

Kentallengenerator SIMDEUM-rekenregels:

Voor woongebouwen kunnen de rekenregels worden gebruikt tot aan het appartement. Per 

woongebouw is per type appartement (gerelateerd aan bewoners/installatie) het aantal in te vullen. 

Bij hotels / kantoren / zorginstellingen gaan de rekenregels tot n=20 en is (vaak) niet een uitsplitsing 

in bewoners / installatie te maken. In de praktijk is er de wens om ook hier verder te kunnen 

detailleren bij het ontwerp van de installatie.

Er is een mogelijkheid om kentallen voor ontwerp (MMV, MWW 10 min – 24 uur) te genereren voor 

iedere combinatie van bewoners en installatie. 
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Ontwerpen van een hotel
Voorbeeld 

In ISSO 55 is bijvoorbeeld een “standaard 

toeristisch hotel, met douchetype III (0,19 

l/s)” gedefinieerd: 

• Kamers:

• bezetting: 20% 1 persoon, 80% 2 
personen

• Doucheduur gemiddeld 7 minuten
• Badgebruik 0,4 per persoon per dag
• Tijdstip: bredere ochtendpiek

• Keuken & restaurant

• Bijeenkomstruimtes (+ toilet)

• Extra douches

• Schoonmaak 
REKENBLAD IN EXCEL
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Gebouw-invoer

selecteer type hotel toeristisch hotel

selecteer type douche douche III:  0,19 l/s

aantal hotelkamers 75

Kentallen waterverbruik

MMVkoud 2.65 [l/s]

MMVwarm 1.42 [l/s]

MWW in 10 minuten 651.56 [l]

MWW in 60 minuten 2513.31 [l]

MWW in 120 minuten 4146.24 [l]

MWW in 24 uur 12774.31 [l]



Ontwerpen van een hotel
Voorbeeld

De leidingen op de verdiepingen gaan alleen 

maar naar kamers, geen bijeenkomstruimte, 

geen restaurant. Hiervoor kun je de (huidige) 

rekenregels niet gebruiken. 

Daarom is de restrictie n > 20 ingebouwd

Aanpassing van de q√n-methode voorgesteld, 

douche (4 TE), wastafel (1 TE), wc (1/4 TE) (koud)

• Per kamer 5,25 TE: 0,19 l/s

• 20 kamers: 105 TE: 0,85 l/s

• 20 kamers tool: 1,25l/s  F = 1,5
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Ontwerpen van een hotel
Voorbeeld

Aanpassing van de q√n-methode voorgesteld, 

douche 4 TE, wastafel 1 TE, WC 0,25 TE 

• Per kamer 5,25 TE: 11,4 l/min

• 5 kamers: 26,25 TE: 25,5 l/min

• Met factor 1,5: 38,3 l/min 

• Maar gelijktijdigheid 50% (!) : 17,4 (douche 

+ wastafel + wc) × 5/2 = 43,6 l/min

Factor 1,5 klopt niet, want op de streng zit 

geen restaurant etc. 
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Ontwerpen van een kantoor
Geen voorbeeld

Nog geen ervaring: 

• in de bestekken staat nog steeds q√n-

methode (terwijl ISSO 55 dus wel nieuwe 

rekenregels kent)

• “Verschil tussen q√n en SIMDEUM toch 

niet zo groot”

KANTOOR
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office I MMFcold [l/s] 1.09 1.0  (-11%) 1.9 (+79%) 54 35 35 42 

office II MMFcold [l/s] 3.97 3.7 (-8%) 5.3 (+32%) 54 54 54 64 

 



Haalbaarheidsstudie
Stap 2: overleg experts vanuit de installatiesector en KWR

Kentallengenerator SIMDEUM-rekenregels:

Geen behoefte aan oneindige mogelijkheden, want te ingewikkeld en niet goed vast te leggen welke 

uitgangspunten precies zijn gebruikt voor een ontwerp. Wel behoefte aan rekenregels voor een extra 

set aan standaard situaties:

• Woongebouwen: studentenwoningen + hostel (zien als een studio, gezamenlijke douche);

• Hotels: van n=20 naar n=1 (alleen kamers) en tevens variatie in tappunten per hotelkamer.

• Kantoorgebouwen: in plaats van aantal medewerkers aantal wc’s en urinoirs opgeven

• Zorginstellingen: flexibiliteit in het invoeren van de wasbeurt van cliënten: zoveel cliënten tegelijk, 

verdeeld over een periode over de dag (wozoco).

Theaters, bioscopen etc. met hoog gebruik toiletten in pauzes: kan met eenvoudige statistiek 

worden bepaald. Geen SIMDEUM nodig. 
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