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De meeste mensen zullen het niet door hebben, maar er is 

een kleine revolutie aan de gang in de wereld van legionella. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan onderzoe-

ker Hans van Wolferen gevraagd of het mogelijk is om lagere 

temperatuureisen aan te houden. En dat kan volgens hem, 

mits je qua veiligheid wel rekening houdt met legionella door 

wekelijks door te spoelen. Energetisch gezien een succes, 

maar of het wat legionella betreft goed nieuws is, zal de tijd 

uitwijzen. 

Duidelijk is dat er oplossingen worden gevonden voor het 

dilemma waarbij energiebesparing en veiligheid tegenover el-

kaar staan. En dan blijkt dat veiligheid en energiebesparing 

eigenlijk helemaal niet onverenigbaar hoeven te zijn. 

Een andere discussie is het spanningsveld dat ontstaan is 

na de legionella-uitbraken in Son en Boxtel. Iedereen is het 

erover eens dat we moeten voorkomen dat mensen besmet 

raken, maar wie betaalt dat? Als het over geld gaat, lijkt de 

verbindende brug ver te zoeken. De industrie lijkt in te zetten 

op tijdrekken. De overheid zoekt zorgvuldigheid. 

Het belangrijkste verhaal in deze editie vind ik echter toch 

dat van twee Nederlandse families die legionella hebben op-

gelopen op een camping in Frankrijk. Een waterfeest in een 

hot-tub mondde uit in een familiedrama. Tot overmaat van 

ramp liet de Nederlandse overheid de gezinnen in de steek.

Wat mij betreft zijn deze drie verhalen een voorbeeld van 

de reikwijdte van de impact van legionella. Dit is een grote 

maatschappelijke uitdaging.   

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella
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NIEUWS

Het verhaal van de twee Nederlandse gezin-
nen op vakantie in Frankrijk is een horror- 
scenario. De gezinnen verbleven met hun kin-
deren op een camping. Ze maakten gebruik 
van de whirlpool bij de stacaravan van een 
van de gezinnen. Na anderhalve dag werden 
drie kinderen van 7, 8 en 15 jaar ziek; ze 
hadden tussen de 40 en 41 graden koorts. 
De vader van het andere gezin was de hele 
week al ziek geweest.
In het Franse ziekenhuis bleek dat de kin-
deren een longontsteking en een besmetting 
met de legionellabacterie hadden opgelo-
pen. De bron was voor het gezin duidelijk: 
de whirlpool. Eerder hadden de gezinnen al 
aangegeven bij de receptie dat de whirlpool 
schoongemaakt en bijgevuld zou moeten 
worden. De campingeigenaar voerde dit uit, 
maar blijkbaar niet goed genoeg. 

ZELDZAAM
Contact met instanties in Nederland bood 
geen soelaas. Daar kregen ze van medici 
te horen dat kinderen eigenlijk nooit ziek 
worden van legionella en telkens moest het 
gezin zich weer verantwoorden voor het feit 
dat hun kinderen echt besmet waren met de 
bacterie. Ondertussen was het andere gezin 
ook geraakt: vier zieken, waarvan twee kin-
deren van 15 en 17 jaar oud. De GGD en 
het LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziek-
tebestrijding, een onderdeel van het Neder-
landse Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu) gaven aan dat ze voor informatie 
en procedures in Frankrijk moeten zijn. Het 
probleem is alleen dat daar alles in het Frans 
gaat.
De gezinnen kwamen terecht bij de Stichting 
Veteranenziekte. Ook de Stichting belt met 
de instanties. Ze krijgen hetzelfde antwoord: 
procedures moeten worden gevolgd. Men 

moet wachten tot de melding officieel in Ne-
derland binnen is. Van de site van de Stich-
ting: “Wij geven als Stichting aan dat dit een 
bijzonder geval is. Wanneer er zeven mensen 
ziek zijn van een locatie, dan is dat ernstig. 
Maar wanneer krijg je de dag na ziek worden 
door dat er sprake is van zeven besmettingen 
door een whirlpool? Wij wilden als Stichting 
het risico dat de andere 22 whirlpools ook 
besmet zouden zijn – en daarmee het risico 
voor enorme aantallen zieke mensen – tot 
een minimum beperken en vroegen om snel-
le actie.”
Uiteindelijk is door de instanties toch ge-
wacht tot de volgende dag, totdat officieel 
was gemeld dat er zeven legionellapatiën-
ten waren. De onderzoeken zijn vervolgens 
gestart en de drinkwaterinstallatie van de 
camping bleek besmet. De camping had de 
whirlpool snel gereinigd, dus daar werd de 
legionellabacterie niet in gevonden door de 
monsternemers. Het gezin had echter zelf 
nog snel een fles water uit de whirlpool mee-

genomen. Deze is koel vervoerd, maar pas 
heel laat bemonsterd. Toch werd serotype 1 
geconstateerd in bizar hoge aantallen. Waar 
de familie vervolgens tegenaan blijft lopen, is 
het ongeloof dat de kinderen ziek zijn gewor-
den. Alle medici blijven zeggen: “Mevrouw, 
weet u het wel zeker? Dit zien we nooit. Dit 
zou wel heel bijzonder zijn. Kinderen worden 
eigenlijk nooit ziek van legionellabacteriën, 
en al helemaal geen gezonde kinderen.”
Ook uit de statistieken blijkt dat het zeldzaam 
is dat kinderen er ziek van worden. Maar wie 
niet zoekt, vind ook niets. Dus als er bij kin-
deren met een longontsteking niet wordt 
getest op legionella, dan hebben kinderen 
gewoon longontsteking. Kinderen herstellen 
makkelijker, reageren goed op antibiotica en 
worden weer beter, zonder dat de oorzaak 
van de longontsteking duidelijk wordt.
De ouders van deze kinderen van 7, 8 en 15 
zijn strijdbaar. Zij willen dat bij artsen bekend 
wordt dat kinderen wel degelijk ziek kunnen 
worden van legionella. De Stichting Vetera-
nenziekte wil dat er bij kinderen en volwas-
senen standaard bij een longontsteking een 
urine-antigeentest wordt uitgevoerd, zodat 
een beter beeld wordt verkregen over hoe-
veel volwassenen en kinderen daadwerkelijk 
besmet raken door legionellabacteriën.

De Silco Sensor complementeert het Bifi-
pro-systeem van Holland Water doordat deze 
de steeds wisselende concentraties van aan-
wezige koper- en zilverionen in recirculerende 
watersystemen zoals koeltorens en opslag-
tanks meet.
Het Bifipro-systeem, gebaseerd op de techno-
logie van koper- en zilverionisatie, is volgens 
de producent een effectieve en betrouwbare 
methode om de ontwikkeling van biofilm en 
schadelijke bacteriën zoals legionella tegen 
te gaan in het drinkwater van ziekenhuizen, 
zorginstellingen, appartementencomplexen, 
hotels, schepen en vliegvelden. Het systeem 
is tot nu toe geïnstalleerd bij ruim 700 loca-
ties in Europa en het Midden-Oosten.
De concentraties van koper- en zilverionen in 
het recirculerende water van koeltorens en 
opslagtanks, in tegenstelling tot drinkwater, 
zijn onderhevig aan constante veranderingen. 
Deze fluctuaties vragen om voortdurende mo-
nitoring van de concentraties en aansluitend, 
regelmatige kalibratie van de dosering van 
de koper- en zilverionen door het Bifipro-sys-

teem. De Silco Sensor verstrekt deze essen-
tiële monitoring en maakt hiermee de Bifipro 
een uitstekende oplossing voor waterveilig-
heid voor koeltorens en opslagtanks.

Algemeen Directeur van Holland Water, Leo de 
Zeeuw, reageert: “We hebben de uitgekiende 
Silco Sensor ontwikkeld om de exacte dose-
ring die het Bifipro-systeem vrijgeeft aan het 
water van koeltorens en opslagtanks te moni-
toren. De sensor was de laatste link in onze 
totaaloplossing en wij zijn blij om koper- en 
zilverionisatie als het meest effectieve, kos-
tenefficiënte en milieuvriendelijke alternatief 
aan te bieden voor de beheersing van biofilm 
en legionella in koeltorensystemen.”
Hij voegt daaraan toe: “Wij zijn verheugd dat 
Trace2O namens ons de Silco Sensor gaat 
produceren. Zij zijn voorlopers op hun vakge-
bied en streven naar dezelfde kwaliteitsstan-
daarden als Holland Water.”
Algemeen Directeur van Trace2O, Geoff Doug-
las, zegt: “Wij zijn gespecialiseerd in de ont-
wikkeling en productie van geavanceerde 
technologische oplossingen voor de monito-
ring van bodem- en waterkwaliteit en de mo-
gelijkheid om de innovatieve Silco Sensor te 
produceren geeft ons nog meer vakbekwaam-
heid. Wij zijn erg dankbaar voor het vertrou-
wen dat Holland Water in Trace2O heeft.”

Holland Water, heeft het exclusieve contract voor de productie van haar Silco 
Sensor toegekend aan Trace2O, een grootfabrikant van hightech monitoringsys-
temen. James Gardiner van Holland Water en Geoff Douglas, algemeen directeur 
van Trace2O, hebben op de eerste dag van Aquatech Amsterdam 2019 de pro-
ductieovereenkomst getekend.

Twee Nederlandse gezinnen zijn deze zomer ziek geworden door de legionel-
labacterie. Tijdens hun vakantie werden ze besmet door een whirlpool op een 
Franse camping. Zeven van de negen vakantiegangers werden ziek, waaronder 
vijf kinderen die tussen de 7 en 15 jaar oud zijn. Opvallend, omdat aangenomen 
werd dat vrijwel alleen zuigelingen en ouderen risicogroepen waren. 

Legionella in 
zwembad Beernem
Er zijn opnieuw problemen in het zwembad van het Belgische Beernem (bij 
Brugge). Er zou sprake zijn van legionella. Op de website van de gemeente is 
sprake van een technisch defect, maar er zou dus ook sprake zijn van een legi-
onellabacterie. Om die te bestrijden moeten de leidingen gespoeld worden. Het 
zwembad is voorlopig dicht. Zwemmers moeten in de tussentijd naar een ander 
zwembad in de buurt. 

Het zwembad van Beernem is al jaren een zorgenkind en moet dringend vervan-
gen worden door een nieuwe. Daar zijn ook plannen voor, al zitten die nog in een 
beginstadium. Het Bloemendalezwembad in Beernem ging eerder dit jaar vier 
maanden dicht voor herstellingswerken. Pas sinds augustus was het weer open. 
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Holland Water en Trace2O 
tekenen productieovereenkomst rondom sensor

Nederlandse gezinnen slachtoffers legionella; 
ook jongeren blijken kwetsbaar
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NIEUWS

Schade door lekkage, vroegtijdige vervanging 
van componenten, vastzittende regelkleppen en 
comfortklachten; een greep uit de problemen 
die corrosie en ketelsteenvorming in watervoe-
rende installaties kunnen veroorzaken. Andere 
problemen zijn bijvoorbeeld het ontzinken van 
messing componenten.
De ISSO-publicatie ‘Aanbevelingen ter voorko-
ming van corrosie en ketelsteenvorming in wa-
tervoerende installaties’ bestaat al sinds 1983. 
Maar veertig jaar geleden werden cv-installaties 
aangelegd in staal en werd er op hoge tempe-
raturen gestookt. Tegenwoordig bestaan installa-
ties uit veel meer materialen en stoken we op 
lagere watertemperaturen (LTV). Daardoor was 
ISSO-publicatie 13 niet langer volledig en ac-
tueel. De nieuwe uitgave sluit weer aan bij de 
hedendaagse installatiepraktijk.

De nieuwe ISSO-publicatie 13 bevat richtlijnen 
voor het ontwerp, de realisatie, en het onder-
houd en beheer van een storingsvrije installatie. 
Het voorkomen van zuurstoftoetreding in de in-
stallatie is een essentiële factor om corrosie te 
voorkomen. Afhankelijk van de robuustheid van 
het systeem en de gebruikte materialen kan de 
gewenste waterkwaliteit worden bepaald. Ver-
der zijn er aandachtspunten in opgenomen en 
stappenplannen die helpen bij het maken van 
keuzes.
Deze ISSO-publicatie is voornamelijk bedoeld 
voor vakmensen die gesloten gekoeld- en warm-
watersystemen ontwerpen en realiseren, zoals 
installatieadviseurs, ontwerpers en werkvoorbe-

reiders. Aangezien het handboek ook gaat over 
de beheerfase, is Publicatie 13 zeer zeker ook 
van belang voor servicetechnici, waterbehande-
laars en gebouwbeheerders.
Deze herziene uitgave is tot stand gekomen mede 
dankzij professionals. Zij zijn vertegenwoordigd 
in een groep crowdfunders, een ISSO-Kontakt-

groep en een werkgroep. In de kontaktgroep zijn 
alle belanghebbenden vertegenwoordigd, van 
installateur, adviseur tot fabrikant en eindgebrui-
ker. De kleinere werkgroep heeft het schrijfwerk 
en de redactie voor rekening genomen. De pu-
blicatie is beschikbaar via de ISSO-KennisBank. 

In moderne verwarmings- en koelin-
stallaties worden zeer diverse ma-
terialen gebruikt; zowel metalen als 
kunststoffen, rubbers en gemengde 
samenstellingen. In combinatie met 
vaak kleine diameters zijn de syste-
men hierdoor gevoelig voor vervuiling. 
Deze vervuiling ontstaat door corrosie-
processen in de installatie. De nieuwe 
ISSO-publicatie 13 geeft richtlijnen 
voor de programma-, ontwerp- en uit-
werkingsfase om corrosie en samen-
hangende vervuiling te voorkomen.

ISSO-publicatie 13
helpt vervuiling in installaties voorkomen

‘Technische storing’ sportgebouw 
Erasmus Sport Rotterdam blijkt legionella
Twee kleedkamers in het fitnesscen-
trum in Erasmus Sport in Rotterdam 
zijn gesloten vanwege een legionella-
besmetting in de waterleiding. Sinds 
de zomer hangt er een bordje dat 
men zou werken aan het verbeteren 
van de faciliteiten. Nu blijkt dat in de 
waterleidingen van de kleedkamer 
sporen van legionella zijn ontdekt, 
meldt Erasmus Magazine.

De besmetting is alleen in de dames-
kleedkamer waargenomen. Sinds 
twee weken is de herenkleedkamer 
bij het fitnesscentrum ook gesloten, 
omdat die ruimte de wateraanslui-
ting deelt met de dameskleedkamer. 
Om nieuwe besmettingen te voor-

komen, worden de leidingen bij de 
kleedkamers aangepast. 

De werkzaamheden aan de leidin-
gen zijn inmiddels afgerond. Binnen 
twee weken volgt een nieuwe legio-
nellatest. Als er dan geen legionella 
meer wordt aangetroffen kunnen de 
kleedkamers weer snel open. 
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Het updateproces van de richtlijn is nu de 
zogenaamde ‘trialoog’-fase ingegaan, waar 
vertegenwoordigers van de 28 EU-lidstaten en 
het Europees Parlement samenkomen om een 
compromis te sluiten, met hulp van de Euro-
pese Commissie. In het bijzonder bespreken 
medewetgevers welke parameters het hoogst 
mogelijke niveau van gezondheid kunnen ga-
randeren om het vertrouwen van de burgers in 
kraanwater te herstellen en onnodige lasten 
voor de waterindustrie te voorkomen.
Zoals de rapporteur voor de DWD, het 
Luxemburgse centrumrechtse parlementslid 
Christophe Hansen, die het evenement organi-
seerde, in herinnering bracht, was een update 
van parameters en waarden nodig, omdat 
nieuwe verontreinigingen, zoals micro-plastics 
en hormoonontregelaars zijn ontstaan sinds 
de richtlijn meer dan twintig jaar geleden van 
kracht werd.
Het evenement was gericht op de milieu- en 
gezondheidsoverwegingen in de DWD, maar 
het debat werd heftig toen de sprekers het 
onderwerp van de veteranenziekten aangingen 
en het detecteren van legionellarisico’s.
In haar oorspronkelijke voorstel, gesteund 
door de Raad, vroeg de Commissie waterle-
veranciers niet te controleren op een specifiek 
type van de bacterie, maar op de zogenaamde 
legionellasoort pluralis - in principe alle legio-
nellasoorten die zich voortplanten in een groot 
zoetwatersysteem in openbare gebouwen.
Tijdens het evenement kwam de Commissie 
op voor haar aanpak, terwijl wetenschappers 
en onderzoekers in de zaal het hier sterk mee 
oneens waren en opperden dat het beter zou 
zijn om alleen te testen op Legionella pneum-
ophila, wat een dodelijke vorm van longontste-
king veroorzaakt.
“We hebben een echte risicogebaseerde aan-
pak voor het controleren van water ontwikkeld, 
die echt betere garanties biedt voor consu-

menten, omdat we de hele watertoevoerketen 
van grondwater tot aan uw kraan zullen regule-
ren,” zei Veronica Manfredi, directeur van Qua-
lity of Life DG ENVI van de Commissie.
Maar voor wetenschappers moet de focus niet 
alleen worden gericht op de concentratie van 
bacteriën, maar vooral op de aanwezigheid 
van Legionella pneumophila serogroep 1, 
die de meeste infecties van veteranenziekten 
veroorzaakt. Er zijn meer dan zestig legionel-
lasoorten officieel beschreven, maar volgens 

de belangrijkste gezondheidsinstanties zoals 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en 
het Europees Centrum voor ziektepreventie en 
-bestrijding (ECDC), worden 95% of meer ge-
vallen van veteranenziekten veroorzaakt door 
slechts één specifieke soort, Legionella pneu-
mophila.
Rapporteur Hansen van het Parlement zei dat 
de leden van het Europees Parlement tijdens 
de afgelopen zittingsperiode de nadruk wilden 
leggen op het gevaarlijkste type, hoewel het 
standpunt van de Raad het voorstel van de 
Commissie steunde.

Het Finse EU-voorzitterschap en de leden in 
het nieuwe Europees Parlement zullen alle re-
levante gezondheidsproblemen moeten aan-
pakken wat betreft de drinkwaterregels, als ze 
in de volgende termijn de historische eerste 
burger-geleide EU-wetgeving willen passeren.
De Commissie verdedigde haar standpunt en 
zei dat het mensen dubbele bescherming zal 
bieden voor het breedste spectrum van legio-
nella-typen. “We zijn het er allemaal over eens 
dat Legionella pneumophila de belangrijkste 
verantwoordelijke soort is voor legionellose,” 
zei Veronica Manfredi, “wat we zeggen is dat 
we bij het detecteren van de risico’s eerst de 
waterindustrie nodig hebben om op alle le-
gionellasoorten te controleren en vervolgens 

specifiek te controleren op Legionella pneu-
mophila.”
Voor wetenschappers betekent het toekennen 
van dezelfde normen aan andere pathogenen, 
dat wordt gekeken naar onschadelijke bacteri-
en en andere parameters, die niet tegelijkertijd 
worden gereguleerd zoals de bacterie die de 
dodelijke ziekte veroorzaakt.
“En dit kost veel, niet alleen in termen van 
geld, maar ook in termen van energie en tijd,” 
zei professor Martin Exner, die de directeur is 
van het Instituut voor hygiëne en volksgezond-
heid van de universiteitskliniek Bonn.

Tijdens een evenement georganiseerd door EURACTIV, in het Europees Parle-
ment, uitten enkele onderzoekers en wetenschappers kritiek op de aanpak van 
de Europese Commissie voor het beoordelen van het risico op longontsteking 
veroorzakende bacteriën in de drinkwaterrichtlijn (DWD).

Wetenschappers en Europese Commissie oneens over 

detectie legionellarisico
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ACTUEEL

re droge periodes, waarbij de koelinstallaties meer worden gebruikt. 
Maar we weten het gewoon niet.”
In 2017 liep een recordaantal van 123 Brabanders een legionellabe-
smetting op. Dat aantal valt deels toe te schrijven aan de waterzuive-
ringsinstallaties bij bedrijven in Boxtel en Son. Die waren in een deel 
van de gevallen de bron. In Boxtel raakten volgens het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zeker veertien mensen besmet 
en was de waterzuiveringsinstallatie van HydroBusiness bij vleesbe-
drijf Vion boosdoener. Ook in het geval van destructiebedrijf Rendac 
in Son betrof het meerdere besmettingen, en dat al jaren op rij. 

“Uit onderzoek blijkt dat legionellabacteriën zeker anderhalf kilometer 
van de bron verspreid waren en wellicht nog wel verder. De vraag is 
wanneer je als industrieel bedrijf gevoelig bent voor legionella-uitbra-
ken. Dit blijkt met name zo te zijn als het afvalwater nutriëntenrijk is, 
wat over de hele linie het geval is. Het is zorgelijk, maar we weten nog 
niet wat de goede maatregelen zijn en hoe je dat probleem kan ‘tac-
kelen’. We moeten de groei minimaliseren en verspreiding voorkomen. 
Naar aanleiding van onderzoek van het RIVM is een aantal bedrijven 
gestart met maatregelen, bijvoorbeeld hun beluchtingsbassins afdek-
ken. Maar nogmaals: het punt is dat we heel veel niet weten. Hoe zit 
het met de aerosolen? Waar ontstaan die precies? En hoe kunnen we 
zorgen dat de groei van legionellabacteriën wordt geremd?”
Tummers vervolgt zijn opsomming: afdekken is waarschijnlijk effectief, 
maar is het echt nodig? Want het is kostbaar en ook een beetje een 
domme maatregel volgens hem. Een van de leden van zijn vereniging 
heeft monsters laten nemen van hun afvalwater en naar twee ver-
schillende labs gestuurd. In het ene laboratorium was er niets aan de 
hand, het andere lab sloeg alarm en repte over een megaprobleem. 
“Er zijn goede laboratoria, maar er is er niet één echt gecertificeerd. 
En de bemonstering zelf is ook een uitdaging. Tot slot: over de relatie 
tussen de concentratie van legionella en de kans op besmetting is 
niet veel bekend. Dus doe gericht onderzoek voor meer inzicht.”

RISICOVOL
Voor de Omgevingsdienst Brabant Noord was de uitbraak in Son en 
Boxtel een lakmoesproef. In sneltreinvaart leerde de dienst de ins 
en outs van legionellabestrijding. Mark van Rijn, afdelingschef Omge-
vingsdienst Brabant Noord en Omgevingsdienst NL, zette een samen-
werking op met het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. “Ieder-
een was geschrokken door de uitbraak en wij kregen de opdracht om 
met de 29 omgevingsdiensten in Nederland een verdiepingsslag te 
maken. We hebben 382 AWZI’s geïdentificeerd, waarvan 69 risicovol 
waren. Ook bij de waterschappen hebben we een inventarisatie ge-
daan: van de 327 waren er 12 risicovol.”
De Omgevingsdienst classificeert een locatie als risicovol wanneer 
afvalwater rijk is aan eiwitten en aminozuren. Als er beluchting komt, 
stimuleert dat de groei. Daarbij ontstaan kleine waterdruppeltjes met 
legionellabacteriën. De Omgevingsdienst heeft 85 bedrijven bemon-
sterd, waarvan vijftien daadwerkelijk grote hoeveelheden legionella-
bacteriën bevatten. Van Rijn geeft aan dat ongeveer twintig tot 25 
procent van de afvalwaterzuiveringen dus gevaarlijk besmet zijn. 

ONGEWOON VOORVAL
“Voor ons was het een nieuwe situatie”, zegt Van Rijn. “We wisten niet 
dat het speelde. We denken dat we het moeten aanpakken zoals we 
ook met koeltorens doen: een risicovol bedrijf moet een beheersplan 

Door: Henk van Beek

Bijna een kwart 
van de afvalwaterzuiveringen besmet

“Legionella is een spannend onderwerp voor onze leden”, zegt Roy 
Tummers, directeur van VEMW. Zijn vereniging komt op voor bedrijven 
die warmte, elektriciteit, gas en water gebruiken. De legionella-uit-
braken in Son en Boxtel hebben veel impact gehad. “Er liggen uit-

dagingen. Het aantal legionellabesmettingen neemt echt toe sinds 
2012. We weten eigenlijk niet helemaal hoe dat kan. Mogelijk is er 
een probleem met afvalwaterzuiveringen (AWZI’s, red.), maar daar is 
wezenlijk niets veranderd. Misschien komt de toename door lange-

Er is meer kennis nodig van de groei en verspreiding van legionella in afvalinstallaties. Dat is de con-
clusie na de Techtalk georganiseerd door Envaqua tijdens de Aquatech in Amsterdam. Een zuivering 
simpelweg afdichten kost een paar honderd miljoen euro. Dat lijkt een te grote drempel. De branche 
zoekt naar alternatieven.
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“Er zijn goede laboratoria, 
maar er is er niet één 

echt gecertificeerd”
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maken. Een bedrijf moet zich voorbereiden. Daarnaast geven we het 
advies om de beluchtingstank af te dekken en te zorgen dat het ef-
fluent gezuiverd wordt van bacteriën.”
Als daadwerkelijk legionella wordt gevonden bij een bedrijf, vindt Van 
Rijn dat het meteen gemeld moet worden als zogenoemd Ongewoon 
Voorval. Bij een dusdanige melding betekent het dat er verregaande 
handhavingsmiddelen mogelijk zijn. “Als overheid wil je geen doden, 
maar als bedrijf wil je dat ook niet. Dat wil je gewoon niet op je ge-
weten hebben.”
Probleem volgens Van Rijn is dat de Omgevingsdienst te weinig mid-
delen heeft binnen de wet. “Maar als we wederzijds begrip kunnen 
tonen, zouden er geen problemen moeten zijn. Er zijn geen aparte 
voorschriften in een aanvraag voor een omgevingsvergunning als het 
gaat om legionella. Dat is nu in onderzoek en er is geen duidelijk 
voorschrift hoe te handelen. Maar in het deskundigenberaad van fe-
bruari 2019 is gezegd: steriliseer effluent en dek het af. Maar hoe 
dat te handhaven, weten we nog niet. Voor ons is het een omslag in 
ons denken. Milieuwetgeving is het maken van middelenvoorschrif-
ten: doe dit of doe dat. Maar in deze fase moeten we omschakelen 
naar doelvoorschriften. Het oude denken is een afdekking verlangen 
en dat afdwingen. Dat kan altijd nog als een bedrijf onveilig is en blijft. 
Maar we zijn op zoek naar hoe we samen iets kunnen identificeren 
als best beschikbare techniek. Want als iemand een nieuwe AZWI wil 
bouwen, kunnen we dan als vergunningverlener zeggen: hou rekening 
met de doelkaders.”

RICHTLIJNEN
Kevin Kanters en zijn mensen van Hydroscoop bezoeken jaarlijks 
duizenden drinkwaterinstallaties en tegenwoordig ook AWZI’s. “Er is 
een wereld voor me opengegaan”, zegt hij. “Het aantal kve is enorm, 
het gaat om honderden miljoenen. De temperatuur maakt dat het zo 
goed kan groeien, vooral in relatie met slib. Bij vijftien graden Celsius 

heeft de non-pneumophila de overhand. Naarmate de temperatuur 
stijgt naar 37 graden Celsius neemt de pneumophila-variant toe. Bo-
ven de veertig graden Celsius daalt de legionellaconcentratie. Dat 
komt door het afsterven van de amoebes. Verder zijn zuurstof, eiwit, 
aminozuren en ph belangrijk.”
Kanters heeft gezocht naar de oorzaken van de besmetting in Boxtel. 
Het influent was daar een factor, maar niet de bepalende. Bij andere 
uitbraken speelden de koeltorens vaak een rol. Maar bij die cases 
was de besmetting over een kortere periode. In Boxtel duurde de pe-
riode langer. “Ook het entslib, bedoeld om een zuivering op te starten, 
moet je in de gaten houden. Zorg ervoor dat legionellarijk slib niet 
wordt gebruikt om anderen te enten.”

Een van de grootste raadsels is de vraag hoeveel aerosolen uit een 
luchtbassin komen. Een druppel moet minimaal een mu groot zijn, 
want dat is de grootte van een legionellabacterie. De ideale maat is 
zeven tot acht mu. Hoe groter de druppel, hoe sneller die neerslaat in 
de omgeving. Daarbij zijn weersomstandigheden van belang: er moet 
wind staan en een relatief hoge luchtvochtigheid helpt. 
Kanters: “We hebben richtlijnen nodig. Nul legionella is niet haalbaar. 
Maar zorg dat de concentraties onder de tien tot de macht zes blijven. 
En ik vind dat we nieuwe analysetechnieken en accreditaties nodig 
hebben. Verplicht tussen de vier en twaalf keer monsteren per jaar en 
update de Arbo-wetgeving.”  

Roy Tummers, directeur van VEMW Mark van Rijn, afdelingschef Omgevingsdienst 
Brabant Noord en Omgevingsdienst NL

Kevin Kanters van Hydroscoop

“Het aantal kve is 
enorm, het gaat om 

honderden miljoenen”

legionella
Kiwa Inspection & Testing - info@kiwa-inte.com -  +31 (0)10 - 208 84 81

Vastgoedbeheer? Neem geen risico in de woningbouw.  
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teren dat goed scoort is het hoogst in het noorden en het laagst in 
het Maasstroomgebied. Door ‘na-ijling’ van het effect van maatregelen 
is het aannemelijk dat met name voor fosfor — en mogelijk ook voor 
biologie - het doelbereik na 2027 verder zal toenemen. Verder is in een 
deel van de kustgebieden — tot aan de voormalige zeekleigebieden 
in Brabant - sprake van fosfaatrijke kwel en bodem, die zorgen voor 
een hoge achtergrondbelasting met fosfor. Omdat deze achtergrondbe-
lasting niet kan worden verminderd, mag dit volgens de KRW worden 
verdisconteerd in de doelen. Dit zal resulteren in een kleinere opgave 
voor de betreffende wateren, omdat het verdisconteren in de doelen 
nog niet door alle waterbeheerders volledig is gedaan.
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is 

alert: “Het uitvoeren van de voorgenomen maatregelen vraagt een be-
hoorlijke inspanning van de betrokken partijen. Om de effecten daad-
werkelijk te bereiken is het nodig dat de gebieds- en risicogerichte 
handhaving van het mestbeleid, zoals ingezet door het ministerie van 
LNV, effectief is. Vanuit de Delta-aanpak wordt ook aandacht besteed 
aan de effectiviteit van toezicht en handhaving in relatie tot de chemi-
sche waterkwaliteit. Eind dit jaar start een brede inventarisatie van de 
huidige situatie en mogelijkheden om deze te optimaliseren. Verder is 
inspanning nodig om de concentraties in grensoverschrijdende buiten-
landse beken aan de doelen te laten voldoen. Daarnaast noemt het 
PBL mogelijke aanvullende maatregelen. Zo is verdere verbetering mo-
gelijk door maatregelen aan rioolwaterzuiveringsinstallaties. De groot-
ste winst valt te behalen door verdere vermindering van de belasting 
vanuit de landbouw, zoals het toepassen van bufferzones en door de 
goede landbouwpraktijk verder uit te bouwen in het kader van Delta-
plan Agrarisch Waterbeheer.”

OPGAVE
In delen van de noordelijke provincies komt het doelbereik voor nutri-
enten naar verwachting in zicht door uitvoering van de voorziene maat-
regelen. Hier is het vooral van belang om deze daadwerkelijk uit te 
voeren en de effecten hiervan te monitoren, om te controleren of de 
verwachte verbeteringen ook daadwerkelijk optreden. Zo nodig moet 
er bijgestuurd worden. In andere delen van de noordelijke provincies 
komt uit de regionale watersysteemanalyses naar voren dat de belas-
ting met nutriënten nog te hoog is voor een goede biologie en kunnen 
aanvullende maatregelen worden overwogen.
In de klei- en veengebieden van west- en midden-Nederland ligt er met 
name voor fosfor nog een opgave. Als de achtergrondbelasting door 
fosfaatrijke kwel en bodem overal in de doelen wordt verdisconteerd 
zal de opgave voor de betreffende wateren kleiner worden. De meeste 
wateren in dit gebied zijn kunstmatig en een aantal hebben nu troebel 
water, waarbij de eerste voorwaarde voor een goede biologie een om-
slag van troebel naar helder water is. Dit vraagt om een voldoende lage 
belasting met nutriënten. Voortschrijdend inzicht geeft echter aan dat 
de benodigde omslag naar helder water niet overal mogelijk is zonder 
structurele aanpassingen zoals het tegengaan van bodemdaling, het 
uitmijnen van de bodemvoorraad fosfor of hydrologische isolatie van 
meren. Waar dit zou leiden tot significante schade aan gebruiksfunc-
ties kan gekozen worden voor (technische) aanpassing van de doelen. 
Waar wel helder water mogelijk is binnen de gebruiksfuncties, kunnen 
de waterbeheerders hydrologische maatregelen nemen, zoals het wijzi-
gen van waterstromen, om de belasting met nutriënten te verminderen.
In Zeeland liggen voornamelijk brakke wateren, waarin fosfor minder 
relevant is. Brakke wateren bevatten namelijk van nature veel fosfor 

Met de maatregelen die door de waterbeheerders en vanuit het DAW 
(Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) worden voorzien voor de periode 
2022-2027 neemt het aandeel regionale wateren dat voldoet aan de 
KRW-normen (Kaderrichtlijn Water) voor de nutriënten stikstof en fosfor 
toe. Volgens de eerste berekeningen tot zo’n 60-65°h. Bij de start van 
de eerste KRW plannen in 2009 was dit 30-35%. De beoordelings-

maatlatten, normen en methodiek zijn sinds die tijd deels gewijzigd, 
waardoor de nieuwe cijfers niet altijd direct vergeleken kunnen worden 
met de situatie van 2009. Zo zijn bijvoorbeeld op basis van een Euro-
pese harmonisatieronde de normen voor nutriënten in beken sinds die 
tijd aangescherpt.
Het beeld kenmerkt zich door regionale verschillen: het aandeel wa-

Regionale verschillen 
in waterkwaliteit

Foto’s: Shutterstock.com

De basiskwaliteit van het water in Nederland is goed. Toch is duidelijk dat er regionale verschillen 
zijn. Uit de studie ‘Nationale analyse waterkwaliteit; tussentijdse resultaten en conclusies’ van het 
Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het aandeel water dat goed scoort het hoogst is in het 
noorden en het laagst in het Maasstroomgebied.

“Zo is er verdere verbetering 
mogelijk door maatregelen aan 
rioolwaterzuiveringsinstallaties”

ACTUEEL
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en de planten en dieren die in brakke wateren thuishoren, zijn daar 
op aangepast. Stikstof is daar de belangrijkste verstorende nutriënt. 
Er is op dit moment echter nog niet voldoende systeemkennis van 
brakke wateren om goede stikstofnormen en biologische maatlatten 
af te kunnen leiden.
In regio’s waar het nodig is om de nutriëntbelasting van het oppervlak-
tewater te verminderen kan worden nagegaan of maatregelen zinvol 
zijn bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en kan gekeken worden 
naar vermindering van de belasting vanuit landbouwgronden. Bij maat-
regelen bij rwzi’s gaat het niet alleen om stikstof en fosfor, waarvan  
rwzi’s in sommige wateren een belangrijke bron zijn, maar ook om di-
verse chemische stoffen. De waterschappen hebben aangegeven dat 
zij voor de KRW in de jaren 2016 tot en met 2027 voor circa een 
kwart van de Nederlandse rwzi’s maatregelen voor ogen hebben. In het 
kader van de regionale analyses kunnen zij onderzoeken waar aanvul-
lende maatregelen effectief kunnen bijdragen aan het halen van de 
KRW-doelen.
Om de nutriëntbelasting vanuit landbouwgronden te verminderen, 
kunnen effectieve maatregelen zoals het aanleggen van peilgestuur-
de drainage, uitmijnen in bufferstroken en bodemverbetering worden 
overwogen (van der Salm et al. 2015). Deze en andere maatregelen 
zouden opgenomen kunnen worden in het vernieuwde Europees Ge-
meenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), bijvoorbeeld als onderdeel 
van de zogenoemde eco regelingen (LNV 2019). Ook kunnen maatre-
gelen verder gestimuleerd worden via het DAW. De berekende effecten 
van DAW-maatregelen laten zien dat de potentiële bijdrage aan de ver-
betering van de waterkwaliteit significant kan zijn, maar dat daarvoor 
extra stimulering van deelname nodig is bovenop het huidige beleid 
(zie tekstkader Maatregelen uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). 
In de IenW-begroting voor 2020 zijn extra middelen (39 miljoen euro) 

gereserveerd om de deelname van agrariërs aan het DAW te verhogen, 
maar een blijvende deelname op de langere termijn vraagt om struc-
turele beschikbaarheid van middelen of om opname van maatregelen 
als standaard voor een goede landbouwpraktijk. 

Bronaanpak
De inzet van de regering met betrekking tot legionella blijft aanpak 

bij de bron. Maar als het moet, dan mogen biociden worden gebruikt. 

Dat valt te lezen in het antwoord van minister Cora van Nieuwen-

huizen in de Kamerbrief die het onderzoek naar waterkwaliteit van 

het Planbureau voor de Leefomgeving begeleidt. Aanleiding is een 

motie van Corrie van Brenk (50Plus). “Voor 50PLUS is legionella een 

belangrijk punt waar wij regelmatig aandacht voor vragen. We heb-

ben onze irritatie uitgesproken over de brief van het ministerie dat 

bij voormalige woonzorgcomplexen dan maar de douchekoppen ver-

nieuwd moeten worden, terwijl legionella dan in het hele systeem zit 

en daarin blijft zitten. Wij willen een gedegen oplossing.” 

Ze diende een motie in waarin ze vroeg om bij maatregelen tegen 

legionellabesmetting de bronaanpak als uitgangspunt te nemen. De 

minister antwoordt: “Met de motie Van Brenk/Dijkstra is de regering 

verzocht om bij maatregelen tegen legionellabesmetting de bronaan-

pak als uitgangspunt te nemen. Beleidsmatig heeft het voorkómen 

van legionellagroei in het water, de voorkeur boven bestrijding van 

legionella met biociden. Ik zie uw motie daarom als ondersteuning 

van het beleid. Het kan echter in bepaalde situaties nodig zijn om 

biociden in te zetten tegen legionellabacteriën, omdat andere me-

thoden niet (kosten)effectief zijn.”

Legionella biedt een mix van 
nieuws, achtergrond-verhalen en 
interviews. Op een toegankelijke 
manier biedt Legionella informatie 
aan voor beleidsmakers en utility 
verantwoordelijken. 
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UV Lifeshower
De veiligste manier van douchen

A Final and Conclusive Solution against Legionella
NATUURLIJK ZUIVER WATER

De UV Lifeshower biedt als legionellapreventie systeem de ze-
kerheid van geautomatiseerde, uiterst veilige en energiezuinige
uitvoering van Legionella preventie. Door op basis van UV -C
Licht en automatisch spoelen vindt desinfectie plaats met mini-
male water- en energiegebruik. Bacteriën doden met UV-C licht
is op zich niet nieuw. Wereldwijd gebruiken drinkwaterbedrijven
al tientallen jaren de UV-techniek om water te desinfecteren.

Alle technologieën zijn in de paneeldouche weggewerkt. Dit is
een UV-C-lamp, een antibacterieel filtersysteem dat de bacte-
riën bevattende amoeben tegenhoudt, een automatisch spoel-
systeem die standaard bij 72 uur geen gebruik spoelt.

Ook blijft ophoping van bacteriën (accumulatie)) tot het mini-
mum beperkt, dit ten opzichte van de gecertificeerde mem-
braamfilter douchekoppen welke juist wel een bron zijn  van
microbiologische infecties veroorzaakt door accumulatie. In
onze visie kunnen deze gecertificeerde filters dan ook niet wor-
den aangemerkt als een definitieve oplossing.

De UV Lifeshower is uitstekend geschikt voor voor zowel priori-
taire- en zorgplicht locaties. De unit voldoet bovendien aan alle
eisen die aan een Arbo-douche worden gesteld.
Bovendien behoort digitale opslag van logboekgegevens óók tot
de mogelijkheden. Kortom: eigenaren en beheerders voldoen
aan alle verplichtingen en hebben er nauwelijks omkijken naar.

UV Lifeshower:
•     Legionella veilig (> Log 8 reductie van bacteriën)
•     Vandaalbestendig
•     Eenvoudige montage
•     Verbrandingsveilig
•     Periodiek spoelen
•     Standalone of compleet geïntegreerd in een gebouwbeheer-

systeem
•     Laag water- en energie verbruik
•     Definitieve oplossing
•     De UV Lifeshower is uitgebreid getest bij KIWA op legionella

De UV Lifeshower is de eerste BRL 14010-1 Watermark gecerti-
ficeerde definitieve point of use oplossing.

 

Permanente KIWA Watermerk BRL 14010-1 gecertificeerde legionella veilige douche
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Hoofdvestiging Lelystad
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De Gezondheidsraad adviseert maatregelen te nemen om jonge kinderen te beschermen tegen te hoge 
blootstelling aan lood via het kraanwater. Het belangrijkste advies is om de resterende circa honderd- 
tot tweehonderdduizend loden drinkwaterleidingen in oude huizen te saneren. Dat schrijft de raad aan 
de minister van IenW.

Laatste loden 
leidingen verwijderen

16

ropese producteisen. De commissie adviseert om in de Europese dis-
cussie over de herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn te pleiten 
voor verlaging van de drinkwaternorm tot maximaal 5 μg/l. Deze waarde 
is in Nederland dan te hanteren als actiewaarde in meetprogramma’s 
om loden leidingen actief op te sporen. De commissie ziet kansen voor 
het vervangen van loden leidingen bij de plannen voor verduurzaming 
van de woningvoorraad: dat is immers het moment waarop meer in-
grijpende vervangingen van technische installaties en bouwmaterialen 
kunnen worden gedaan. Zo lang loden leidingen niet vervangen zijn, 
adviseert de commissie gebruikers van dergelijke panden om voor fles-
gevoede zuigelingen, jonge kinderen tot een jaar of zeven en zwangeren 
flessenwater te gebruiken in plaats van kraanwater. Jonge gezinnen in 
huizen met nieuwe leidingen en kranen beveelt de commissie aan om 
de eerste maanden na installatie de kraan na enkele uren stilstand 
door te spoelen. De adviezen van RIVM en GGD zouden daartoe op-
nieuw onder de aandacht moeten worden gebracht. Bij twijfel raadt 
zij aan metingen te laten doen. De commissie adviseert om met alle 
betrokken partijen om de tafel te gaan om te komen tot een eenduidige 
communicatiestrategie hoe ongewenst hoge blootstelling is te vermin-
deren en daarbij aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven.

EIGENAAR
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen 
Wijbenga, gaat kijken hoe ze met de ministeries van Binnenlandse Za-
ken en VWS de huidige aanpak kan uitbreiden. Zo lijkt ze het advies om 
flesvoeding aan te maken met flessenwater verder te willen onderzoe-
ken. De verantwoordelijkheid voor sanering van loden leidingen in wo-
ningen, scholen, opvangcentra en dergelijke, ligt wat haar betreft bij de 
eigenaar van het gebouw. “Ik zal de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) vragen om de jaarlijkse rapportage over de drinkwaterkwaliteit in 
Nederland zo aan te passen dat inzicht in individuele overschrijdingen 
mogelijk wordt. In de jaarlijkse rapporten Drinkwaterkwaliteit in Neder-
land van de ILT worden momenteel namelijk de overschrijdingen gemid-
deld per distributiegebied gepresenteerd.
“Ook werkt het RIVM op mijn verzoek aan een overzicht van huizen met 
een bouwjaar voor 1960 gekoppeld aan kwetsbare groepen in de Atlas 
Leefomgeving. Dit biedt een aanknopingspunt voor gerichte voorlich-
ting.
“De drinkwaterbedrijven hebben het grootste deel van de loden leidin-
gen in het distributienetwerk verwijderd. Voor wat betreft sanering van 
resterende loden distributieleidingen tot aan de watermeter, zal ik de 
drinkwaterbedrijven vragen zich ervoor in te zetten om de resterende 
stukken te vervangen”, aldus de minister. 
Zij vervolgt: “Momenteel zijn er geen Europese gezondheidskundige 
eisen voor producten in contact met drinkwater tot en met de tap (zo-
als kranen en leidingen). In Nederland is de Regeling materialen en 
chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening van kracht. Nederland 
zet zich al jaren in voor Europese regulering. Dit zal de transparantie, 
effectiviteit, toezicht en handhaafbaarheid ten goede komen. Er is uit-
zicht dat dit via de lopende herziening van de Drinkwaterrichtlijn wordt 
gerealiseerd.
“Voor producten die na de tap worden gebruikt zoals koffiezetappara-

ten, is de Europese Verordening voor voedselcontactmaterialen van toe-
passing en de nationale Warenwet. Voor metalen zijn er op dit moment 
geen Europese vereisten en gelden specifieke nationale eisen. Neder-
land is voorstander van Europese normen voor dit soort producten en 
mijn collega van VWS zal ook deze gewenste harmonisatie nogmaals 
onder de aandacht van de Europese Commissie brengen. Tot dat mo-
ment blijven de nationale eisen voor metalen in contact met voedsel en 
drinkwater van kracht.”

KOSTBAAR
Net als de Gezondheidsraad vindt Techniek Nederland (het voormalige 
Uneto-VNI) dat de overheid met een subsidie moet komen voor het 
vervangen van loden drinkwaterleidingen. Voor de installateurskoepel is 
het probleem niet nieuw. Voorzitter Doekle Terpstra: “Installateurs advi-
seren hun klanten al jarenlang om loden leidingen te vervangen. Het ge-
zondheidsrisico is groot, maar woningeigenaren hikken vaak aan tegen 
de kosten van nieuwe leidingen.” Is het vervangen van alle leidingen in 
een woning te kostbaar, dan adviseren installateurs om in ieder geval de 
leiding te vervangen die uitkomt bij de keukenkraan. Het gezondheids-
risico is daar het grootst.

In ons land hebben nog 100.000 tot 200.000 woningen van vóór 1960 
loden drinkwaterleidingen. Daardoor kunnen concentraties lood in het 
drinkwater voorkomen die schadelijk zijn, met name voor ongeboren en 
jonge kinderen. Loden leidingen die al meer dan zestig jaar in woningen 
zitten, kunnen bovendien gaan lekken als gevolg van slijtage.
In de praktijk blijkt dat huiseigenaren en verhuurders terugschrikken 
voor de kosten van complete vervanging van de leidingen in een wo-
ning. Techniek Nederland dringt erop aan om in zo’n geval op zijn minst 
de waterleiding te vervangen die richting de keukenkraan loopt. Vanuit 
de keukenkraan wordt het meeste drinkwater getapt en daar brengt 
een loden leiding dus het hoogste risico mee voor de gezondheid van 
bewoners en bezoekers.
Als het aan Techniek Nederland ligt, gaan installateurs versneld aan 
de slag om loden leidingen te vervangen. De organisatie denkt dat de 
overheid daarbij een actieve rol moet spelen. Terpstra: “Omdat de kos-
ten in veel gevallen een drempel vormen, kan de overheid niet blijven 
toekijken. Ruim twintig jaar geleden is een subsidie ingesteld waarbij 
de eigenaar nog altijd driekwart van de kosten zelf draagt. Dat werkt 
niet. Het gaat om de gezondheid van mensen, dus de overheid moet 
substantieel over de brug komen.”
Techniek Nederland vindt dat het in ieder geval verplicht moet worden 
om de aanwezigheid van loden leidingen bij verkoop of verhuur van een 
woning te melden. Terpstra: “Een verbouwing of verhuizing is het han-
digste en voordeligste moment om loden leidingen te vervangen door 
kunststof of koper.”

Te hoge blootstelling aan lood kan bij jonge kinderen leiden tot een 
lager IQ en kan bij volwassenen het risico vergroten op hart- en vaat-
aandoeningen en nierziekten. Over het algemeen is het loodgehalte in 
het Nederlandse kraanwater laag: rond de 1 microgram per liter. In 
oude huizen met loden leidingen kan het loodgehalte 35 microgram per 
liter bedragen. Ook nieuwe kranen en waterleidingen geven in de eerste 
maanden meer metalen af, waarbij vergelijkbaar hoge loodconcentra-
ties worden gemeten. 
Uit recente innameberekeningen van het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de hoge blootstelling in huizen 
met loden leidingen vooral risico’s meebrengt voor zuigelingen die fles-
voeding krijgen, jonge kinderen tot een jaar of zeven en ongeborenen 
(via hun zwangere moeder). Zuigelingen zijn extra kwetsbaar, omdat hun 
darm lood makkelijker opneemt en hun hersenen sterk in ontwikkeling 
zijn. In woningen met loden leidingen overschrijdt de loodinname van 
deze gevoelige groepen het referentiepunt gemiddeld driemaal (jonge 
kinderen) tot dertien maal (flesgevoede zuigelingen). Dit kan gepaard 

gaan met een afname van 2 tot 5 IQ-punten. In huizen met nieuwe 
leidingen en kranen kan een tijdelijk verhoogde blootstelling aan lood 
plaatsvinden, die vooral risico’s oplevert voor flesgevoede zuigelingen en 
ongeborenen als de leidingen niet goed zijn doorgespoeld. Naar schat-
ting omvat de totale risicogroep enkele tienduizenden jonge kinderen 
en enkele duizenden zwangeren, die via kraanwater ongewenst hoog 
aan lood blootgesteld kunnen worden. Aangezien kraanwater in deze si-
tuaties tot tachtig procent kan bijdragen aan de totale loodblootstelling, 
concludeert de commissie dat maatregelen om de loodconcentratie in 
kraanwater te reduceren effectief kunnen zijn om de blootstelling aan 
lood en de daarmee gepaard gaande nadelige effecten op het IQ terug 
te dringen.

HERZIENING
De commissie adviseert primair in te zetten op bronmaatregelen: sa-
nering van de resterende loden leidingen, handhaven van nationale 
producteisen aan nieuwe leidingmaterialen en kranen en inzet voor Eu-

“Woningeigenaren hikken 
vaak aan tegen de kosten 
van nieuwe leidingen”

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

THEMA WONINGBOUW



19Legionella 201918

Hans van Wolferen ontketent een kleine revolutie. Wat hem betreft kun je best afzien van de tempe-
ratuureis van 55 °C bij installaties. En dat past ook nog eens binnen de huidige normen. Goed nieuws 
voor efficiëntere installaties. Maar het legionellarisico dan? Geen probleem, mits je minimaal wekelijks 
thermisch desinfecteert.

ACTUEEL

Eis 55 °C kan best omlaag

18

gespannen voet met energiebesparing. Op dit moment moet warmtap-
water 55 °C aan het tappunt zijn. Boven die temperatuur kan de bacte-
rie niet overleven. Een probleem met die regel is echter dat hij voor een 
toename in energiegebruik zorgt; er is een lager opwekkingsrendement 
voor warmtepompen. Daarom is in de norm NEN 1006 (‘Algemene voor-
schriften voor leidingwaterinstallaties’) een wijziging opgenomen, waar-
door in een beperkt aantal gevallen een lagere tapwatertemperatuur is 
toegestaan.  De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur 
tussen de 25 en vijftig graden. 
Maar hoe hoger de temperatuureis, hoe minder efficiënt een opwek-
kingstoestel is. Nou was dat probleem niet zo heel groot bij gasgestook-
te cv-ketels. Maar als het gaat om bijvoorbeeld warmtepompen, dan 
is die paar graden wel relevant. De efficiëntie van een koelmachine of 
een warmtepomp wordt vaak uitgedrukt met een COP, ofwel Coefficient 

of Performance. Als water in een warmtepomp op 60 °C moet komen 
(bijvoorbeeld door elektrisch bij te warmen), daalt het COP snel en is de 
warmtepomp een stuk minder zuinig dan gewenst. 

BIJKOMSTIGHEID
Van Wolferen bestudeerde de NEN 1006 nog eens goed en kwam tot 
de conclusie dat deze norm vooral functionele eisen kent. Legionellavei-
ligheid is een nuttige bijvangst. “De temperatuur aan het mengtoestel 
of aan het tappunt in een woninginstallatie zonder circulatie moet bij 
gebruik, conform de ontwerpcondities, ten minste 55 °C zijn”, staat in 
de ‘NEN’. De 55 °C-eis in de NEN 1006 is in individuele installaties 
voor legionellapreventie niet nodig. Dus kun je de temperatuur ook lager 
instellen. Als in een warmtapwatervoorraadtoestel in systemen zonder 
circulatie de temperatuur niet continu op alle plaatsen minimaal 60 °C 
is, of in een woninginstallatie zonder circulatiesysteem minimaal 55 °C, 
dan moet ter voorkoming van bacteriologische nagroei minimaal weke-
lijks thermisch worden gedesinfecteerd.
“Ik ben uitgegaan van de functionele eisen en heb daarnaast voor het 
veiligheidsaspect het zwaarste geschut geadviseerd, door een wekelijk-
se desinfectie voor te stellen. Dat kun je door een leverancier laten 
inbouwen en de aansprakelijkheid komt daar dan ook te liggen. Je hoeft 
zo niet een heel voorraadvat met warmtapwater op 55 °C te houden. 
Als de consument warmer water nodig heeft, kan hij op een knop druk-
ken bij het tappunt, waarmee je een booster activeert. Het scheelt bij 
warmtepompen energetisch enorm dat je warmtapwater een stuk min-
der hoeft te verwarmen.”

ENERGIEPLEZANT
Een cynicus zou zich overigens afvragen of de vraag die de overheid bij 
Van Wolferen neerlegde, vooral ingegeven is om kansen te creëren voor 
energiebesparing. Van Wolferen: “Ik heb met een ‘open mind’ de vraag 
van het ministerie benaderd en kwam zelf op het functionele aspect uit. 
Ik heb het onderzoek op geen enkele manier richting een energieplezan-
te kant gestuurd. En voor zover ik weet de overheid ook niet.”

“Ik weet al waar het over gaat”, zegt Hans van Wolferen aan de tele-
foon. De onafhankelijke onderzoeker van Van Wolferen Research heeft 
een mini-stormpje zien ontstaan naar aanleiding van een onderzoek dat 
hij in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uitge-

voerd. De overheid wilde namelijk weten of het mogelijk is om een lagere 
tapwatertemperatuur aan te houden dan de huidige eis van 55 °C. 
Halverwege vorige jaar vroeg GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der 
Lee dit zich af. De temperatuureis voor warmtapwater staat namelijk op 

Waar is het rapport?
Het rapport van Van Wolferen heeft al wel flinke ophef veroorzaakt. 

Het concept is besproken in de NEN 1006-commissie. In de Kamer 

is er gesproken over het onderzoek en Kamerlid Van der Lee heeft 

erover getweet. Maar waar is het rapport zelf? Het ministerie van 

Binnenlandse Zaken geeft aan dat het dit jaar nog naar buiten komt.

Foto: Shutterstock.com

“Het scheelt energetisch 
enorm dat je warmtapwater 
een stuk minder hoeft te 
verwarmen”
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“Een van de grootste risico’s: minder stringente regels, om zo 
energetisch voordeliger uit te komen. Als we lager dan zestig graden, of 
55 graden Celsius in woningen, verwarmen, krijgt de legionellabacterie 
meer kans om zich te vermenigvuldigen.”

WAT IS DE STAAT VAN LEGIONELLA IN NEDERLAND?
“De bacterie kom je tegen in vele waterige milieus zoals koeltorens, 
oppervlaktewater, afval/regenwaterzuiveringinstallaties, regenwater 
op straat en in de leidingwaterinstallatie. In de leidingwaterinstallatie 
vind je ook Legionella Pneumophila, de meest ziekmakende legionella-
bacterie. Het merendeel van de gevonden legionellabacteriën hierin is 
overigens niet, nauwelijks of minder ziekmakend. Ik denk dat je je best 
wel mag afvragen of bij constatering van deze laatste groep bacteriën, 
je niet een ander protocol mag aanhouden dan bij het vinden van de 
Legionella Pneumophila bacterie in de installatie. Maar dat is aan de 
wetgever.”

WAAROM KAN DE INSTALLATIESECTOR DE BACTERIE 
NIET BUITEN HOUDEN?
“Een grote uitdaging is de temperatuurregeling. Warm water kun je 
warm genoeg houden. Maar koud water koud houden is lastiger. Dat 
komt bijvoorbeeld door de steeds warmere zomers en onze vraag naar 
meer comfort. De gebouwen zijn veel beter geïsoleerd en ventilatie is 
minder. Daarnaast pamperen we onze ouderen in hun zorgwoningen 
met hoge temperaturen in combinatie met hogetemperatuurverwar-
ming (dan voelen ze de warmte en klagen ze minder snel).”

WE HEBBEN HET TE COMFORTABEL?
“De toename van legionella in Nederland is destijds gedeeltelijk ver-
oorzaakt door de toegenomen luxe. Zo hebben we leidingen wegge-
werkt achter muren. Iedereen heeft vandaag de dag een eigen cv. Er 
is wandverwarming, vloerverwarming, veel meer tappunten, grotere 
volumestromen en we willen niet lang wachten op warm water. Dat is 

heel wat anders dan vroeger, toen leidingen opbouw waren, mensen 
blokverwarming gebruikten en slechts één of enkele radiatoren per flat 
hadden en met meer mensen in die woning of flat woonden. Toen kon 
water afkoelen aan de omgeving of niet opwarmen door de omgeving.”

DEZE LUXE IS OOK DANKZIJ DE INSTALLATEURS DE 
NEDERLANDSE BOUW INGEKOMEN.
“Dat klopt. Vanuit de vraag naar meer comfort hebben we dat aange-
boden. Maar bij comfort-installaties hoort ook een gebruiksaanwijzing. 
De gebruikers moeten wel op een correcte manier met de installaties 
omgaan, dan is er niets aan de hand. Als je zorgt dat alle tappunten 
minimaal wekelijks goed gebruikt worden, er geen hot spots gecreëerd 
worden door bijvoorbeeld warmte-afgevende apparatuur, je de mini-
male warmtapwatertemperatuur aanhoudt  – en dus bijvoorbeeld niet 
de boiler op 45 graden Celsius zet, omdat dit minder energie kost – 
en de installatie goed beheert, zal er niet snel een risicovolle situatie 
ontstaan. De niet-deskundige bewoner moet door de stappen die hij 
maakt op het gebied van milieu geen gezondheidsrisico gaan lopen.”

WE ZIJN MET DE ENERGIETRANSITIE GESTART, 
WAARBIJ WARMTEPOMPEN EN ZONNEBOILERS 
EEN GROTE ROL SPELEN. HOE KIJKT TECHNIEK 
NEDERLAND AAN TEGEN LEGIONELLA EN 
WARMTEPOMPEN?
“Gezien de ontwikkelingen verwacht ik daar wel problemen. De vraag 
naar warmtepompen neemt toe en dat is goed; een warmtepomp kan 
een prima onderdeel zijn van milieubewust leven. Een uitdaging is wel 
dat bij hogere temperaturen binnen een warmtepomp de zogenoemde 
COP omlaag gaat. Die Coëfficent of Perfomance drukt uit hoe efficiënt 
een warmtepomp is. Hoe hoger de COP, hoe efficiënter de installatie. 
Om legionellagroei te voorkomen, moet de warmtepomp meer dan 
zestig graden water leveren, waardoor de COP sterk daalt. Een andere 
mogelijkheid is extra bijstoken (gas, elektra). Dit is een lastige kwestie: 

Eric van der Blom, Vakspecialist Sanitaire Technieken bij Techniek Nederland, loopt al een tijdje mee 
in de installatiewereld. Legionellapreventie heeft zijn bijzondere aandacht. Een groot gedeelte van de 
problemen met de groei van de bacterie kunnen technisch worden opgelost. Uit de cijfers blijkt dat 
de leidingwaterinstallatie niet de veroorzaker is voor de groei van het aantal besmette personen van 
de laatste jaren. Toch vreest hij dat het aantal besmettingen door de leidingwaterinstallatie snel kan 
stijgen. 

“Het gaat ons 
om veiligheid”
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Installatiebranche vreest voor meer legionella door energietransitie
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MARKTDoor: Indra Waardenburg

Slimme kranen 
en systeemoplossingen van SCHELL ter preventie van legionella 

Het Duitse bedrijf SCHELL werd bijna negentig jaar geleden opgericht in 
Olpe en werd in 1949 bekend met  zijn hoekregelkranen. Tegenwoordig 
is het bedrijf marktleider als compleet aanbieder van kranen voor open-
bare, semi-openbare en commerciële sanitaire ruimtes. Consequente 
hygiëne en de preventie van legionella staan daarbij centraal. Dat er 
nog altijd hard gewerkt moet worden aan legionellapreventie blijkt uit de 
presentatie van Kevin Kanters van Hydroscope, die voor de gelegenheid 
was uitgenodigd om een update te geven van de situatie in Nederland.
  
OP ZOEK NAAR DE BRON
“Ondanks dat we al twintig jaar bezig zijn met legionellapreventie, zien 
we het aantal meldingen van longontsteking door legionella niet dalen, 

maar juist stijgen. Zo zijn er in 2018 ruim 575 patiënten gemeld”, aldus 
Kanters. Het werkelijke aantal zal hoger liggen, omdat niet alle patiënten 
goed onderzocht kunnen worden. Volgens Kanters is het ook erg  moeilijk 
om de bron te bepalen. “Zo is er bij 1.991 patiënten in de jaren 2002-

De nieuwe showroom van SCHELL, sinds mei gevestigd in het hoofdkantoor van de Nederlandse reseller 
Hamers & Kesber in Huizen, opende op 17 oktober jl. feestelijk zijn deuren voor publiek. In deze showroom 
van 125 m2 zijn meer dan tachtig verschillende armaturen en oplossingen te zien voor hygiënisch 
perfecte drinkwaterinstallaties. “We merken dat bij de producten van SCHELL ook een stuk advies nodig 
is. Daarom geven we hier ook producttrainingen”, aldus Arjan Hilbers, projectadviseur bij SCHELL. 

onder welke energetisch gunstige omstandigheden kan een lagetem-
peratuurinstallatie, zoals een warmtepomp, toch legionellaveilig zijn?”

HOE LOSSEN WE DIT OP?
“In het concept van de Regeling Bouwbesluit (implementatie van de 
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III, de Europese 
richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen), staat dat de 
warmtapwatertemperatuur geoptimaliseerd moet zijn voor laag ener-
gieverbruik, waarbij geen risico’s ontstaan ten aanzien van legionella-
veiligheid. Deze formulering is zwak. Mijn mening is dat een installatie 
eerst legionellaveilig moet zijn en daarnaast ook zo energiezuinig mo-
gelijk. Gezondheid staat boven energiegebruik. In de Toelichting op de 
Regeling is ook niet een waterdichte tekst op dit punt opgenomen. Ik 
merk dat de lobby vanuit de energietransitie sterk is. Vanuit de lei-
dingwaterinstallatie denken we graag mee om een correcte balans te 
vinden. We zoeken actief mee waar wellicht nog wat ‘reserve’ in de nor-
mering aanwezig is en aangepast kan worden, zonder de gezondheid 
uit het oog te verliezen.”

IS ER ACUUT GEVAAR ALS DE WETGEVER VANUIT 
ENERGETISCHE BELANGEN GAAT REDENEREN?
“Ik zie het gevaar al binnen een jaar opkomen, dankzij de insteek van 
de energietransitie. In theorie kan een bepaalde moderne uitvoering 
wellicht prima werken, maar we hebben zeven miljoen woningen. Elke 
woning is anders en elke gebruiker gaat anders met de installatie om. 
De veilige situatie die je vooraf bedenkt is wellicht niet in elke praktijk-
situatie veilig genoeg. Willen we hiernaartoe werken, dan zal nog veel 

onderzoek nodig zijn Daarnaast moeten leveranciers ‘fool proof’ veilige 
installaties leveren en installateurs deze monteren en onderhouden. 
Als in de praktijk blijkt dat bewoners ziek worden in hun eigen woning, 
dan wordt het doorvoeren van de energietransitie een lastig verhaal.”

MAAR KAN WARMWATERTEMPERATUUR NIET 
OMLAAG? IN DUITSLAND LIGT DIE BIJVOORBEELD 
LAGER DAN HIER.
“In Nederland hebben we een dubbele barrière, zowel een minimale 
temperatuur als minimaal gebruik. Dit heb je in de praktijk echt nodig. 
In NEN 1006 hebben we een mogelijkheid vastgelegd om energie te 
besparen: toepassing van een warmtapwatertoestel zonder inhoud, 
waarbij geen eis is gesteld aan de minimale taptemperatuur. Maar wel 
onder strikte randvoorwaarden. Ten opzichte van een uitgebreid circu-
latiesysteem, levert dit aanzienlijke energiewinst op. 
De NEN-commissie heeft opmerkingen gemaakt over het conceptrap-
port van het onderzoek vanuit BZK naar een lagere warmtapwatertem-
peratuur in woningen. Het is nu nog onduidelijk wat de overheid met 
het rapport gaat doen. Er zijn al systemen op de markt met twee ver-
schillende warmtapwatertemperaturen, bijvoorbeeld veertig graden en 
zestig graden Celsius. Dus een meer uitgebreide en complexe instal-
latie in één woning. Dan kun je redeneren dat dit meer werk oplevert 
voor de installateur en misschien in nieuwbouw uitvoerbaar is. Voor de 
bestaande bouw echter, zie ik het niet zitten als de klusser een eigen 
tweede net aanlegt. Dan zullen er zeker meer legionellabesmettingen 
gaan komen. En het gaat ons om gezondheid.”

VOOR HET EERSTE EXAMEN 
LEGIONELLAPREVENTIE-ADVISEUR WAREN MAAR 
HEEL WEINIG GESLAAGDEN. HOE ZIT HET MET DE 
KENNIS VAN DE INSTALLATEUR?
“Toen ik hoorde dat er maar heel weinig mensen geslaagd waren voor 
het examen Legionellapreventie-adviseur, was ik daar blij mee. Als ie-
dereen het zou halen, dan hadden we het hele proces van verzwaarde 
eisen voor de Legionellapreventie-adviseur niet hoeven te doorlopen. 
Daag de deelnemers vooral uit, leg de lat hoog, zorg dat ze de beno-
digde actuele kennis hebben voor dit werk. 
In Nederland zijn er 18.000 installatiebedrijven. Daarvan zijn 5.000 
ondernemingen lid van Techniek Nederland, die ongeveer negentig 
procent van de omzet in de installatiemarkt doen. Zo’n 2.000 leden 
voeren sanitairtechnische werkzaamheden uit. Het kennisniveau van 
onze leden is over het algemeen goed. We komen wel eens foutief 
aangelegde installaties tegen, maar het is opvallend vaak dat dat ver-
oorzaakt is door niet-lidbedrijven. Onze mensen doen het goed. Ik hoor 
steeds vaker dat installateurs een lijn trekken wanneer ze van de aan-
nemer geen ruimte krijgen om de installatie goed uit te voeren. Zo was 
er onlangs – ik noem geen namen – een project dat tijdens de bouw 
stil kwam te liggen, omdat de installateur weigerde verder te werken 
vanwege een  risico op legionellagroei. Ik sta pal achter die installateur. 
Hij is mede-verantwoordelijk voor de gezondheid van de bewoners en 
neemt die verantwoordelijkheid. Dat is vakmanschap.”  

Legionella 201922
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Op 125 m2 toont SCHELL meer dan tachtig armaturen en oplossingen.

“De variant die de meeste 
besmettingen veroorzaakt, 
hebben we nog niet 
teruggevonden in water”

“Onder welke 
omstandigheden kan een 

lagetemperatuurinstallatie 
zoals een warmtepomp 

legionellaveilig zijn?”
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2012 maar 38 keer een match geweest met de daadwerkelijke bron. 
Verder blijkt uit DNA-isolatie dat de meeste besmettingen veroorzaakt 
worden door Legionella pneumophila serotype 1 sequence type (ST) 47. 
Deze variant hebben we echter nog niet kunnen terugvinden in water”, 
zegt Kanters.  
Inmiddels zijn wel veel potentiële bronnen bekend, zoals afvalwaterzuive-
ringen en regenwater na periodes van warm weer. In 2016/2017 bleek 
een afvalwaterzuivering van een vleesverwerker in Boxtel de reden te zijn 
dat veertien mensen ziek werden. Voor de GGD was dit nieuw in Neder-
land. In Duitsland was dit al wel een keer eerder gebeurd bij bierbrouwer 
Warsteiner, wat resulteerde in 165 patiënten, waarvan er twee zijn over-
leden. Dit bleek echter een bijzonder geval, aangezien het afvalwater van 
Warsteiner via een rivier in een koeltoren terechtkwam, die de legionella 
verder verspreidde. Desondanks blijkt het in Nederland ook al eerder 
raak te zijn geweest, als in maart 2018 bij destructiebedrijf Rendac in 
Son legionella wordt gevonden: de besmette afvalwaterzuiveringsinstal-
latie van dit bedrijf zou tussen 2013 en 2018 geresulteerd hebben in 53 
patiënten, waarvan er inmiddels drie zijn overleden. Kanters: “Door deze 
kennis van potentiële bronnen is het dan ook van belang om ons breder 
te oriënteren dan op drinkwater alleen.” Deze potentiële bronnen vallen 
onder andere en mogelijk minder strikte regelgevingen. Zo vallen koel-
torens onder het activiteitenbesluit en zwembadwater onder het besluit 
badinrichtingen. “Maar waar valt eigenlijk de Whirlpool onder die je bij de 
Aldi aanschaft?”, stelt Kanters heel terecht.

TOP 3 IN EUROPA
Uit het jaarlijkse epidemiologische rapport van het Europees Centrum 
voor ziektepreventie en -bestrijding blijkt dat het aantal meldingen van 

longontsteking door legionella ook in Europa nog steeds toeneemt. In  
2017 was sprake van een toename van dertig procent in vergelijking 
met het jaar daarvoor. Van de Europese landen heeft Nederland de op 
twee na hoogste incidentie van legionellapneumonie: in 2017 was dit 
3,3 meldingen per 100.000 inwoners. “Toch betekent dit niet dat de 
situatie hier veel ernstiger is dan in andere landen. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt namelijk dat we tussen de achttien en 36 meldingen per 
100.000 inwoners zouden moeten binnenkrijgen. Dat de incidentie in 
Nederland hoger ligt in vergelijking met de rest van Europa, geeft alleen 
maar aan dat we in staat zijn om de ziekte te detecteren”, aldus micro-
bioloog dr. Peter Arens, hygiënespecialist en hoofd productmanagement 
bij SCHELL. 

Voor de kwaliteit van ons drinkwater geldt een complexe en vrij strikte 
regelgeving. Dat er desondanks nog (bouw)fouten worden gemaakt blijkt 
wel uit het feit dat bij ongeveer twintig procent van de prioritaire gebou-
wen sprake is van een normoverschrijding (vaak Legionella non-pneum-
ophila).
Ook kan het gevaar in een klein hoekje schuilen weet Arens uit de praktijk. 
“Op locatie werd een te hoge concentratie legionella waargenomen en 
ondanks het installeren van een elektronisch opzetstuk met ingebouwd 
spoelprogramma was het probleem niet opgelost. Uiteindelijk bleek na 
het doen van een temperatuurmeting en het volledig losschroeven van de 
kraan, de keerklep stuk te zijn gegaan bij de installatie. Bij het opzetten 
van de flexibele slang werd de keerklep direct kapot gedrukt. Dit heeft 
bij ons toen geleid tot de ontwikkeling van een thermostatische keerklep 
met een beschermende rand, om dit in de toekomst te voorkomen. Zo 
zie je dat zo’n klein onderdeel een hele grote impact kan hebben”, vertelt 
Arens. 

GECLUSTERD EN AUTOMATISCH SPOELEN 
Naast het voorkomen van bouwfouten en de keuze voor het juiste leiding-
materiaal, is voldoende doorstroming van belang om biofilmvorming te 
voorkomen. Arens: “Kranen die weinig gebruikt worden, dienen gespoeld 
te worden. Daarbij is het van belang om meerdere kranen tegelijkertijd 
aan te zetten om voldoende flow te creëren. Anders spoel je zogezegd 
alleen het midden van de buis en stagneert het resterende water alsnog.” 
Bij SCHELL bieden zij daarom systeemoplossingen aan om de kranen 
automatisch te laten spoelen. Voor gebouwen met minder elektronische 
kranen is er de SCHELL Single Control SSC Bluetooth-Module. Hierdoor is 
draadloze communicatie tussen een smartphone en een kraan mogelijk. 

Voor de grotere gebouwen met veel kranen en eventuele sensoren biedt 
het bedrijf het SCHELL Watermanagement-Systeem SWS aan. Hierbij 
worden alle kranen en sensoren via kabel en/of draadloos verbonden 
en via één of meerdere servers centraal geregeld. De server kan boven-
dien eenvoudig in elk bestaand lokaal netwerk of gebouwbeheersysteem 
geïntegreerd worden. “Op deze manier geven we een compleet overzicht, 
waarbij je makkelijk kan inspringen op ongewenste temperatuurstijgin-
gen. Naast spoelen kan ook thermische desinfectie worden ingezet”, 
vertelt Hilbers.

INSPELEN OP DE BEHOEFTE
Naast systeemoplossingen richt SCHELL zich ook op het ontwerp van 
de kraan zelf. Zo wordt er messing gebruikt waar nodig en zijn bijna alle 
kranen contactloos. Hilbers: “Contactloze kranen vermijden het aanra-
ken van potentieel verontreinigde oppervlakken. Bovendien komen er 
ook minder snel bacteriën van buiten in de kraan terecht. Verder zijn 
contactloze en zelfsluitende kranen natuurlijk beter voor de waterbespa-
ring.” In de showroom bevinden zich naast de diverse wastafelkranen ook 
verschillende WC-spoelsystemen, douchepanelen en opbouwdouchekra-
nen, waaronder de VITUS. Deze beschikt over een bypass, waardoor heet 
water tijdens de thermische desinfectie voorbij de thermostaat wordt 
geleid. 
SCHELL speelt volgens Hilbers in op de behoefte van bijvoorbeeld scho-
len, de zorg en campings. Hilbers: “Zo maken diverse ziekenhuizen al 
gebruik van het SWS watermanagementsysteem. Momenteel focussen 
wij ons ook veel op campings, omdat daar nog weleens problemen voor-
komen. Verder weten ook sauna’s ons te vinden. Onlangs hebben we 
nauw samengewerkt met een saunacomplex in Amersfoort.”   Een kapotte keerklep kan een grote impact hebben

Met SSC kan het beheer van de 

armaturen eenvoudig via een 

app geregeld worden

Het SWS watermanagementsysteem verbindt alle kranen en sensoren

“Een klein 
onderdeel 
kan een hele 
grote impact 
hebben”



27Legionella 201926

Innovaties in gebouwinstallaties – drinkwaterinstallaties en gebouwriolering – zijn nodig, want water, 
energie en andere grondstoffen worden schaarser. Maar wie gaat toetsen welke effecten er zijn op het 
hele systeem, van productie tot drinkwaterleidingnet, riolering en afvalwaterzuivering?

MARKT

Innoveer gebouwinstallaties,
maar toets ook het effect op het totale systeem 

26

De (collectieve) drinkwaterinstallatie verbindt het drinkwaterleidingnet met 
de eindgebruiker, net zoals de gebouwriolering het rioleringennet met de 
eindgebruiker verbindt. Drinkwaterinstallaties in woningen, kantoren, hotels 
en ziekenhuizen laten mensen water gebruiken voor consumptie, douchen, 
toiletspoeling en meer. Van oudsher zijn de drinkwaterinstallatie en de ge-
bouwriolering het domein van de loodgieter. Door ‘trial and error’ en via de 
introductie van een aantal veiligheidsfactoren zijn in de loop van de tijd 
ontwerprichtlijnen en –normen ontstaan voor deze gebouwinstallaties. Die 
ontwerprichtlijnen moeten vooral zorgen voor het nodige comfort: voldoende 

druk, voldoende warm water, geen tikkende leidingen en geen stankoverlast. 
Dit komt met name terug in grotere leidingdiameters en grotere warmwater-
bereiders. Die (te) grote dimensionering heeft ook nadelen: het kost meer 
materiaal, meer ruimte en meer energie en heeft potentieel zelfs negatieve ef-
fecten op de gezondheid. Dat is nog nooit goed onderzocht. Het belangrijkste 
probleem is echter, dat er nauwelijks getoetst wordt welk effect veranderingen 
in ontwerp of gebruik van een installatie hebben op het totale systeem van 
drinkwaternet tot en met rioleringsnet.

INNOVATIES IN GEBOUWINSTALLATIES
Er zijn zeker verbeteringen (noem ze innovaties) in de installatiesector door-
gevoerd. Een installatie in een woning uit 1920 is niet hetzelfde als in een 
woning uit 2020. Loden leidingen worden niet meer geïnstalleerd in verband 
met de volksgezondheid; de kosten van materiaal en installatie worden be-
perkt door kunststof leidingen met knelfittingen te gebruiken in plaats van 
gesoldeerde koperen leidingen. Maar hoewel de gemiddelde gezinsgrootte 
afneemt en er steeds meer waterzuinigere toiletten, douches en wasmachines 
op de markt komen, is de ontwerpmethodiek voor de binnenhuisinstallatie 
nog niet merkbaar veranderd. Het vermoeden bestaat dat daar zeker nog wel 
iets te verbeteren valt, bijvoorbeeld door een betere afweging tussen comfort, 
(energie)kosten en kwaliteit.

TOETS VAN EFFECT OP HET SYSTEEM ONTBREEKT
Er komen steeds meer innovaties op de markt: van nieuwe materialen, warm-
teterugwinning (WTW) uit douchewater tot een toilet dat doorspoelt met een 
combinatie van perslucht en slechts 1,5 liter water. Ook point-of-use-appara-
ten voor ontharding of filtratie en methodes om snel lekkages te detecteren 
verschijnen op de markt. Maar bij het ontwikkelen en vermarkten van deze 

innovaties is er nooit een toets van het effect van die innovatie op het hele 
systeem. Toch is dat belangrijk: wanneer iets verandert in de drinkwaterin-
stallatie in een gebouw kan dat gevolgen hebben voor de toelevering van 
drinkwater en/of de afvoer van het afvalwater en op de technische systemen 
die die functies vervullen. Ten eerste lijkt het besef te ontbreken dat zo’n 
systeemtoets nodig is. Ten tweede is er geen toetsingskader voorhanden en is 
niet direct duidelijk wie een dergelijke toets kan uitvoeren. En als laatste: het 
is ook niet evident wie voor zo’n toets zou moeten betalen.

RELEVANT
Toch zijn dergelijke toetsen wel degelijk relevant. Een voorbeeld. Een leveran-
cier van een toilet dat doorspoelt met perslucht heeft geen idee wat gebruik 
van zo’n toilet betekent voor de gebouwriolering, of voor het riool in de straat. 
Er worden enkele praktijkproeven gedaan op de campus van een Engelse 

Door: dr.ir. Mirjam Blokker, principal scientist KWR Foto’s: Shutterstock.com

Wanneer er iets verandert 
in de drinkwaterinstallatie 
in een gebouw kan dat 
gevolgen hebben voor de 
toelevering van drinkwater
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ACTUEEL

universiteit, waarbij ook af en toe wordt gekeken in een aantal putten of er 
sprake is van verstopping. Dat geeft echter geen volledig inzicht in de effecten 
op het systeem. Als deze pilot in het Verenigd Koninkrijk slaagt, betekent dat 
trouwens niet automatisch dat er ook in Nederland geen problemen zullen 
zijn. De ontwerprichtlijnen zijn namelijk nationaal bepaald: in elk land wordt 
bijvoorbeeld de ontluchting weer anders aangesloten en een ander afschot 
geëist.
Een ander voorbeeld. Het wordt steeds drukker in de meterkast en in de lei-
dingschachten. Niemand heeft ooit gekeken wat het effect daarvan op bijvoor-
beeld de drinkwaterkwaliteit is.

WIE GAAT INNOVATIES TOETSEN?
Drinkwaterbedrijven hebben de wettelijke opdracht om drinkwater te leveren 
tot aan de meterkast. De gebouwinstallatie hoort daarmee niet tot hun werkge-
bied. Toch hebben ze in het verleden ook wel onderzoek gedaan naar woning- 
installaties, maar inspectie daarvan valt buiten hun wettelijke takenpakket 
en het onderwerp is dan ook weer uit hun onderzoeksprogramma verdwenen. 
De vraag is nu: wie zal zich dan bekommeren om onderzoek en innovatie 
in de gebouwinstallatie? De meeste bedrijven in de installatiesector zijn te 
klein om zelf de kosten te kunnen dragen om een innovatief idee zodanig uit 
te werken, dat het ook gegarandeerd in de praktijk werkt. Zie het voorbeeld 
van het toilet met perslucht hierboven. Bovendien lijkt het systeem van advi-
seurs en installateurs als onderaannemers in projecten vooral te leiden tot 

risicomijdend gedrag, niet tot stimulatie van innovatie. De installatiesector, 
via brancheorganisatie Techniek Nederland en vereniging TVVL, zou meer geld 
opzij kunnen zetten om innovatie te stimuleren, maar ook drinkwaterbedrijven 
en gemeenten zouden hierin een rol kunnen nemen. Want innovaties zijn wel 
degelijk nodig: grondstoffen worden schaars, dus het beperken van water-, 
energie- en materiaalgebruik en het terugwinnen van grondstoffen worden 
steeds belangrijker. Ik denk dat we de komende jaren samen een goed ant-
woord op deze vraag moeten vinden.

Deze column is eerder gepubliceerd op kwrwater.nl 

Technalia maakt verhalen over en voor de techniek. 
Door tekst, beeld en het gebruik van social media 
vertellen we die verhalen aan de wereld. Over het 
kloppende hart van een machine, over de structuren 
van een cel of toekomst van 5G. Maar de verhalen gaan 
vooral over de mensen. Want mensen maken techniek 
mogelijk.

Meer weten? www.technalia.nl

TECHNALIA
De installatiesector, 
via brancheorganisatie 
Techniek Nederland en 
vereniging TVVL, zou meer 
geld opzij kunnen zetten 
om innovatie te stimuleren
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Het St. Elizabeths Hospital in Zuidoost-Washing-
ton had geen drinkwater, omdat legionellabac-
teriën werden gevonden tijdens routinematige 
testen op 26 september jongstleden. Het zie-
kenhuis, dat patiënten bleef opnemen, begon 
flessenwater te gebruiken voor drinken en ko-
ken, evenals doekjes om te baden.
Ambtenaren zeiden dat geen van de ongeveer 
700 personeelsleden van het ziekenhuis en 
270 patiënten ziek werden. Installateurs behan-
delden het watersysteem eerder deze maand 
met chloor, in een poging om de bacteriën te 
doden, maar dat mislukte. Na een nieuwe spoe-
ling met chloor verkondigde Barbara Bazron, 
directeur van de afdeling Gezondheid van de 
stad, dat het water weer veilig is. Werknemers 
installeerden ongeveer 800 kraanhendels om 
het normale waterverbruik te hervatten.
Bazron zei dat de sanering - inclusief geld be-
steed aan draagbare douches, toiletten en war-
me maaltijden, terwijl de keuken van het zieken-

huis buiten gebruik was - meer dan $ 1 miljoen 
kostte. Ambtenaren proberen nog steeds te 
bepalen hoe de bacterie in het watersysteem 
kon komen.

RECHTSZAAK
Op dezelfde dag dat het water werd hersteld, 
diende de American Civil Liberties Union of 
D.C. namens vier patiënten een zogenoemde 
class-action-procedure in bij de Amerikaanse 
rechtbank voor het District of Columbia. Die 
zeiden dat hun zorg was aangetast door onhy-
giënische omstandigheden. Het proces tegen 
ziekenhuis- en stadsambtenaren stelt dat de 
waterstoring “kwetsbare patiënten heeft bloot-
gesteld aan onherstelbare schadelijke lichame-
lijke, emotionele en mentale gevolgen voor de 
gezondheid.”
Volgens het collectief konden patiënten niet 
deelnemen aan muziek- of kunsttherapie en 
waren er minder groepstherapiesessies. Pati-

enten konden zonder stromend water ook geen 
toegang krijgen tot podotherapie en tandartsen.
De advocaten gingen verder door te zeggen dat 
het water een paar dagen was afgesloten voor-
dat draagbare toiletten werden verstrekt, en op 
een gegeven moment gingen personeelsleden 
“de toiletten slechts één of twee keer per dag 
handmatig doorspoelen”. In sommige eenhe-
den deelden meer dan twee dozijn patiënten 
een toilet, volgens de rechtszaak.
De ACLU zei in een verklaring dat sommi-
ge patiënten niet mochten douchen, maar  
“lichaamsdoekjes of een emmer zeepwater en 
een washandje kregen.” De hoofdaanvrager in 
de zaak, de 38-jarige patiënt Enzo Costa, wei-
gerde zichzelf schoon te maken met doekjes en 
een emmer. Hij vergeleek dat met “het wassen 
van een hond of een auto.” Een patiënt zei dat 
hij insectenbeten had opgelopen tijdens het ge-
bruik van vuile toiletten.

Het California Department of Corrections and 
Rehabilitation meldde in maart dat twee gevan-
genen positief hadden getest op legionella, een 
bacterie in waterdamp die bij inademing een le-
vensbedreigende vorm van longontsteking kan 
veroorzaken. Een van de gevangenen stierf aan 
de gevolgen van de besmetting met de bacterie.
Daaropvolgende tests toonden aan dat de bac-
teriën wijdverspreid waren in het watersysteem 
van de California Health Care Facility, de nieuw-
ste gevangenis van de staat, ongeveer zes jaar 
geleden gebouwd. De bron van de bacteriën 
is nog steeds niet geïdentificeerd, zei woord-
voerster Terry Thornton van CDCR in een e-mail.
De kosten van $ 8,5 miljoen zijn veel hoger dan 
wat de staat heeft uitgegeven aan de laatste 
grote legionella-uitbraak in een gevangenis, 
toen meer dan een dozijn gevangenen en perso-
neel in 2015 de veteranenziekte hadden opge-
lopen door aanwezigheid van de bacterie in de 
San Quentin State Prison. Die uitbraak kostte 
ongeveer $ 240.000.
21 van de 29 gebouwen voor gevangenen in de 
Stockton-gevangenis blijven waterbeperkingen 
houden, zei Thornton. Van de 87 gevangenis-
gebouwen met binnenlandse watersystemen 

hebben er 66 nog steeds beperkingen, zei ze. 
De totalen omvatten geen voorzieningen voor 
jeugdgevangenissen in de buurt, waarvoor ook 
beperkingen gelden.
Gootstenen in die gebouwen zijn gereserveerd 
voor handen wassen. Flessenwater wordt door 
gevangenen en gevangenispersoneel gebruikt 

om hun gezicht te wassen, te scheren en hun 
tanden te poetsen. De uitgaven aan flessenwa-
ter zijn inmiddels $ 342.000, volgens Thornton. 
Filters die ongeveer $ 641.000 kosten, zijn ge-
installeerd op douches en drinkfonteinen, waar-
door ze normaal kunnen worden gebruikt, zei ze. 
Draagbare douches voegden $ 6,1 miljoen aan 

kosten toe. De gevangenis heeft ongeveer $ 1,3 
miljoen uitgegeven aan overwerk gerelateerd 
aan de bacteriën en ongeveer $ 65.000 aan 
lokale waterbehandeling, zei Thornton.

OVERVAL
De eerste gevangene in Stockton die de vete-
ranenziekte had opgelopen was de 65-jarige 
John Dale Cook. Cook kwam in januari 2018 
het gevangeniswezen binnen vanuit San Diego 
County, met een achtjarige gevangenisstraf voor 
tweedegraads-overval en mishandeling met 
waarschijnlijk zwaar lichamelijk letsel.
Openbare gezondheidsdossiers tonen aan dat 
Cook al een assortiment van medische proble-
men had, waaronder chronische hepatitis C - 
waardoor hij bijzonder kwetsbaar was voor de 
veteranenziekte. Hij stierf op 7 maart, na zijn 
overplaatsing naar het San Joaquin algemeen 
ziekenhuis.
Volgens de Correctional Health Care Services 
in Californië zijn er sinds de twee gevallen in 
maart geen gevangenen getest op legionel-
la. De Stockton-uitbraak draagt bij aan de 
langdurige problemen van Californië met zijn 
gevangenissen die de drinkwaternormen over-
treden. Regelgevers hebben de teugels van de 
gevangenissen sinds 1993 ongeveer 200 keer 
aangehaald, volgens een onderzoek van The 
Sacramento Bee.

Een psychiatrisch ziekenhuis in Washington DC dat bijna een maand zonder drink-
water zat nadat een potentieel schadelijke bacterie in het watersysteem werd gede-
tecteerd, heeft het normale gebruik hervat. Tests hebben aangetoond dat het water 
weer veilig is. Kort voordat de ‘all-clear’ werd aangekondigd, dienden advocaten een 
federale rechtszaak in tegen het ziekenhuis en de stad en zeiden dat de omstandig-
heden tijdens de stroomstoring ‘gruwelijk’ waren.

Een uitbraak van legionella in een staatsgevangenis in Stockton heeft Californië 8,5 miljoen 
dollar gekost. Nog steeds is de bacterie niet weg. Twee gevangenen zijn ziek geworden, waarvan 
er één is overleden.

LEGIONELLA ALERT

Vier mensen gestorven bij uitbraak door bubbelbad op beurs

Meer dan 130 gevallen van veteranenziekte 
zijn gemeld bij mensen die de NC Mountain 
State Fair bijwoonden, een 10-daagse land-
bouwbeurs in september in het Western North 
Carolina Agricultural Center in Fletcher. Ge-
zondheidsfunctionarissen meldden ook acht 
gevallen van Pontiac koorts onder de aanwe-
zigen.
De ziekten zijn gemeld in meerdere provincies 
in North Carolina, evenals in South Carolina. 

Fletcher ligt ongeveer dertig minuten ten zui-
den van Asheville in het westen van North Ca-
rolina. 
De exacte bron van legionella wordt in deze 
gevallen nog steeds bepaald, zeiden gezond-
heidsambtenaren in North Carolina. Mogelijke 
bronnen die zijn getest voor legionella waren 
bubbelbaden en diffusors die te zien waren 
in het Davis Event Center, en een ventilator 
buiten het centrum tijdens de beurs. Maar het 

enige watermonster dat positief testte op de 
bacteriën was uit het damestoilet in het cen-
trum. De gezondheidsafdeling merkte echter 
op dat deze watermonsters allemaal werden 
verzameld tussen twaalf en 22 dagen nadat de 
Mountain State Fair was afgelopen, en dat de 
legionella in het positieve monster genetisch 
verschillend was van de klinische monsters die 
werden aangetroffen bij patiënten, die deel uit-
maakten van de uitbraak.
Een onderzoek uitgevoerd door de gezond-
heidsafdeling toonde aan dat de mensen die 
de veteranenziekte of Pontiac-koorts hadden 
opgelopen, waarschijnlijk bij de bubbelbaden 

waren langsgelopen of tijd hadden doorbrach-
ten in het evenementencentrum en de laatste 
vijf dagen van de beurs hadden bijgewoond .
Bubbelbaden zijn een bron van aerosolbloot-
stelling aan water en ze zijn eerder in verband 
gebracht met uitbraken van veteranenziekten 
op nationaal en internationaal niveau, merkte 
het afdelingsrapport op. Twee hot tub-bedrij-
ven die op de beurs stonden, All Pro Billiards 
& Spas en Soft Fun, worden aangeklaagd door 
een man die zei dat hij in het ziekenhuis lag 
met koorts, diarree en braken, na een uur in 
het Davis Center te hebben doorgebracht.
Even na de beurs kondigden gezondheidsfunc-

tionarissen een geval van veteranenziekte aan 
bij een persoon die de Mountain State Fair niet 
had bijgewoond, maar wel het Western North 
Carolina Agricultural Center bezocht voor een 
quiltshow van 27-29 september. Het is tot 
nu toe het enige geval van de veteranenziek-
te dat is gemeld bij een persoon die de NC 
Mountain State Fair niet heeft bezocht, maar 
na de beurs in het landbouwcentrum was. Het 
Davis Event Center was voorafgaand aan de 
quiltshow door medewerkers van het ministe-
rie van Landbouw veilig verklaard. Sindsdien 
is ten minste één evenement dat gepland 
stond in het evenementencentrum geannu-

leerd, uit “een overvloed aan voorzichtigheid”. 
Het warmwatersysteem van het centrum is ‘uit 
voorzorg’ inmiddels behandeld met een des-
infectieproces met thermische uitroeiing, zo 
verklaarde het landbouwcentrum van Western 
North Carolina.

Foto’s:  Shutterstock.com

Uitbraak in gevangenis kost 8,5 miljoen dollar
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Er is een verband gevonden tussen de zieken en de uitstalling van bubbelbaden tijdens een 
evenement in het Davis Event Center in het Western North Carolina Agricultural Center in de stad 
Fletcher. Hierbij vielen vier dodelijke slachtoffers. 

Ziekenhuis in Washington 
vrij van legionella, maar niet 
van rechtszaak
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PRODUCTNIEUWS

In België is in het verleden veel gebruik gemaakt van verzinkte sta-
len leidingen, in de volksmond ook wel ‘galva’ genoemd. Dat het 
Bifipro-systeem van Holland Water hier geen negatieve invloed op 
had was in de praktijk al vaak bewezen. Echter, door een passage 
in de Belgische toelating, was de inzet van het systeem bij gebou-
wen waar gebruik wordt gemaakt van verzinkte leidingen feitelijk 
gelimiteerd.

De afgelopen vijftien jaar heeft Holland Water in verschillende landen 
veel ervaring opgedaan met het Bifipro-systeem en bleek keer op keer 
dat eventueel aanwezige corrosie niet werd veroorzaakt door het toe-
voegen van de koper- en zilverionen. Het tegendeel was regelmatig het 
geval; de corrosie nam juist af.
De afgelopen twee jaar heeft Holland Water in samenwerking met een 
spin-off van de Katholieke Universiteit Leuven (België) en KWA Be-
drijfsadviseurs (Nederland) een wetenschappelijke studie naar het fe-
nomeen van corrosie onder invloed van de Bifipro uitgevoerd. Uit dit 
onderzoek werd duidelijk dat er geen significante invloed merkbaar 
was. De onderzoeksresultaten zijn samengevat in een rapport dat is 
ingediend bij de Hoge Gezondheidsraad. Een speciaal hiervoor samen-
gestelde commissie heeft de resultaten bestudeerd en onderschreef 
unaniem de conclusies uit het rapport.
Op basis hiervan heeft Minister Vandeurzen op 12 september 2019 
de verbodsbepaling uit het Ministerieel Besluit van 15 oktober 2014 
geschrapt. “Dit is uniek”, zegt Leo de Zeeuw, algemeen directeur van 
Holland Water. “Nog nimmer in de Belgische geschiedenis is het voor-
gekomen dat een verbodsbepaling uit een Ministerieel Besluit werd 
geschrapt.”
Behalve dat dit een uniek gegeven is, biedt 
dit besluit vooral kansen en mogelijkheden 
voor locatie-eigenaren van wie de leiding-
installatie deels of geheel uit verzinkt ma-
teriaal bestaat. “Dit zijn immers juist vaak 
locaties waar biofilm- en/of legionella-ont-
wikkeling een rol spelen. IJzer werkt vaak 
als extra voedingsbron voor bacteriën”, al-
dus De Zeeuw. “Ook worden op dergelijke 
locaties vaak middelen, ook chemische, 
toegepast die de corrosieproblematiek 
extra doen toenemen.” De algemeen direc-
teur van Holland Water is verheugd over de 
maatregel van de minister. “Wij zijn er fier 
op dit resultaat te hebben bereikt en ho-
pen hiermee in België nog meer locaties te 
kunnen voorzien van veilig water.”

Dornbracht heeft tijdens de Monaco Yacht Show een exclusieve 
douche gelanceerd. De douche – waarvan er maar 25 worden 
gemaakt – combineert drie ‘waterbelevingen’: hydrotherapie, 
aromatherapie en kleurentherapie.

De AquamoonATT - Delight Edition is een ver-
beterde versie van de AquamoonATT, waaraan 
een imposante lichtervaring, onzichtbare be-
diening en nieuwe luxe designelementen zijn 
toegevoegd. Een glinsterend glasmozaïek siert 
de muur van de speciale editie. Door aanra-
king transformeren de 6.144 briljante glaste-
gels in een kunstwerk van licht. Elke mozaïek-
tegel is een aanraakgevoelige LED, die met een 
vingertop in miljoenen kleuren en patronen 
kan worden omgezet.
De centrale koepel van deze speciale editie is 
platina bedekt. Het platina wordt met de hand 
aangebracht door ambachtslieden die edele 
metalen verwerken. Een champagnekleurige 
matte affusiepijp is ook in het ontwerp geïn-
tegreerd. Deze Kneipp hydrotherapie-module 
kan worden gebruikt voor warme en koude 
begietingen om de bloedstroom te bevorderen 
en de bloedsomloop, de stofwisseling en het 
zenuwstelsel te stimuleren. Een aangepaste 
ringvormige afvoer is ontworpen om de vorm 

van de koepel te reflecteren, waardoor er symmetrie in het ont-
werp ontstaat en tegelijkertijd een vlakke vloer zonder glooiing.

Koper-zilverionisatie 
in België nu ook toepasbaar 
bij verzinkte leidingen

Badkamerserie 
JEE-O breidt uit met 
bronzen afwerking
JEE-O breidt haar slimline series uit met 
een bronzen afwerking. Het subtiele en 
minimalistische ontwerp van de collectie 
biedt de vrijheid om de badkamer naar 
eigen smaak te ontwerpen. 

De nieuwste toevoeging aan de slimline 
series is de bronzen afwerking. De serie 
is nu beschikbaar in drie verschillende af-
werkingen: geborsteld, structuur zwart en 
brons RVS.
Vrijstaande douches en bad mixers, op-
bouw- en wandkranen, verschillende uitlo-
pen en mixers, wand- en plafonddouches, 
handdouches en accessoires zoals een 
zeepdispenser, een handdoekenrek en 
een toiletrolhouder vormen de collectie. 
De dunwandige baden en waskommen, 
gemaakt van DADOquartz, maken de serie 
compleet. De serie doucheprofielen TECE drain-

profile van TECE is uitgebreid met de 
drie kleuren Black Chrome, Gold Optic 
en Red Gold. Elke kleur is beschik-
baar in een gepolijste en geborstelde 
uitvoering; zowel bij de douchepro-
fielen als de wc-bedieningsplaten  
TECEsquare.

De slanke doucheprofielen zijn toe te 
passen als alternatief voor een dou-

chegoot en strak tegen de wand in te 
bouwen. Daarbij is de hoogte tijdens 
montage in te stellen maar ook na het 
plaatsen van de afvoer. Het bijbeho-
rende flexibele afdichtingsmanchet op 
maat is met een klik te monteren. Voor 
een goede afvoer van het water en een 
zelfreinigend effect is het douchepro-
fiel over de gehele lengte voorzien van 
schuine vlakken.

TECE drainprofile 
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Een goede vraag tijdens de Techtalk bij Envaqua over legionella tijdens de  
Aquatech: wat kost het om een afvalwaterzuivering af te sluiten? Dat kan blijk-
baar in de honderden miljoenen lopen, rekende Kevin Kanters van Hydroscoop 

voor. Een flink bedrag. Maar ook een ongrijpbaar bedrag. Dat is wel heel veel en als 
Hollandse rendementsdenker gaan mijn gedachten ook uit naar de vraag of zo’n 
investering wel gerechtvaardigd is. Want tsja, hoe groot is de kans nou eigenlijk dat 
iemand echt ziek wordt. 

En vergeet niet dat een heleboel aspecten nog helemaal niet zeker zijn. Want tsja, 
hoe zit het met de aerosolen? Waar ontstaan die precies? En hoe kunnen we zorgen 
dat de groei van legionellabacteriën wordt geremd? Vergeet niet dat over de relatie 
tussen de concentratie van legionella en de kans op besmetting niet veel bekend 
is. Dus doe gericht onderzoek voor meer inzicht. Tenminste, dat vindt de industriële 
sector. 

Ik vermoed dat de slachtoffers van de uitbraak in Son en Boxtel hier anders over 
denken. Die hebben het niet over de relatie tussen de concentratie van legionella en 
de kans op besmetting. Die weten het. 

Een geijkte techniek om verantwoordelijkheid te ontlopen is jezelf afvragen: kloppen 
deze cijfers wel? Neem de stikstofdiscussie als voorbeeld. Er zijn nu zo veel cijfers 
uitgestort tijdens de discussie, dat niemand meer weet wat waar is. En omdat nie-
mand meer wat weet, gebeurt er niets. Niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. 
Wel komen de standaard platitudes: “Er moet meer onderzoek komen”, “we hebben 
nieuwe meettechnieken nodig”, “hoe zit het met de wetgeving en moeten we dat 
aanpassen?”. Slalommend met ons allen naar beneden.

En dat terwijl het zo simpel kan zijn. Zoals Mark van Rijn van de Omgevingsdienst 
Brabant Noord tijdens de Techtalk zei: “Als overheid wil je geen doden, maar als be-
drijf wil je dat ook niet. Dat wil je gewoon niet op je geweten hebben.”

Punt.

Henk van Beek,
uitgever vakblad Legionella

Beste vertegenwoordigers 
van de industrie,

COLUMN

Colofon
Vakblad Legionella biedt een mix van nieuws, 
achtergrondverhalen en interviews. Op een 
toegankelijke manier biedt Legionella informatie 
aan voor zowel experts als beleidsmakers. 

Jaargang 3, november 2019, nummer 5

Vakblad Legionella verschijnt zes maal per jaar. 
Toezending geschiedt op abonnementsbasis en 
middels controlled circulation.
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legionella

Er leeft meer onder uw 
huurders dan u denkt...
De legionellabacterie trekt zich weinig aan van ge-
sloten deuren. Die zoekt en vindt gewoon een fi jne 
woonomgeving en nestelt zich in (drink)waterleidin-
gen van woningen. Met name woningen die (kort-
stondig) leeg staan en waarvan de waterleiding 
niet wordt gebruikt zijn een ideale groeiomgeving. 
Met alle risico’s van dien. Woningcorporaties vallen 
onder de zogenaamde zorgplichtige instellingen, 
beheerders zijn verantwoordelijk voor een veilige 
drinkwaterinstallatie voor alle bewoners. 

Een Ultrafiltratiesysteem biedt hiervoor een uitste-
kende oplossing.
Totale veiligheid. Ultieme bescherming. Optimale 
service. Volledige ontzorging. Neem geen risico en 
kies daarom voor HG Ulfima.

Meer informatie? 
Bel met Pascal Lagrand op +31 6 54 39 77 33 
of bezoek onze website www.hg-ulfima.com

hg-ulfima.com

Member of Hotraco Group
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GOEDGEKEURD

Wij komen graag persoonlijk kennis met u maken en de situatie ter plaatse 
bespreken. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met:

Hoge
Gezondheidsraad

DRINKWATER

BETROUWBAAR

BIOFILMVRIJ

LEGIONELLAVRIJ

KOELWATER

KOPER- EN ZILVERIONISATIEKOPER- EN ZILVERIONISATIE

CHEMICALIËNVRIJ

PROFESSIONEEL

Hoofdkantoor
Nijendal 52
3972 KC Driebergen

Vestiging Noord
Nipkowlaan 12
9207 JA Drachten

info@hollandwater.com
www.hollandwater.com
+31 343 475 090

Minder spoelen

Lagere warmwatertemperatuur
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