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Hoe geef je het onzichtbare een gezicht? Hoe toon je 

een niet-patiënt de pijn van een patiënt? Voor dit num-

mer sprak ik met Machteld. Ze is moeder van drie kinde-

ren. Haar kroost liep legionella op in een jacuzzi op een 

Franse camping. Tijdens ons gesprek kwam er zo nu en 

dan een brok in haar keel. Zo omschreef ze de onmacht 

die ze voelde in het ziekenhuis. Drie kinderen in drie ver-

schillende kamers aan het snakken naar adem. Jij en je 

man staan vermoeid en vragen zich af: welke hand hou je 

vast? Er waren momenten dat Machteld al aan het den-

ken was aan de uitvaart van een van de kleintjes. Het is 

goed gekomen, hoewel de angst er zeker nog in zit. Nu 

met de corona-crisis gaan haar gedachten terug naar de 

kwetsbaarheid van de mens.

Wat de zaak extra pijnlijk maakte, is dat officiële instan-

ties haar in de steek hebben gelaten. De Franse camping 

beschuldigde haar van leugens. Legionella zou echt niet 

de schuld van de camping zijn. Het Franse RIVM faalde 

in een adequate test. De lokale arts, die haar clientèle 

vooral had bij de basgasten van de camping, zag geen 

problemen. Het Nederlandse RIVM deelde mee dat het 

onmogelijk zou zijn dat kinderen legionella zouden krijgen. 

Machteld wil dat mensen leren van haar ervaringen. 

Steeds meer mensen kopen een goedkoop zwembadje bij 

de Lidl of Action en vullen het met water. Met de hogere 

temperaturen neemt het risico op de bacterie toe. Haar 

oproep: mensen, kijk alsjeblieft uit met legionella. 

Ik kan alleen maar Machteld ondersteunen in haar strijd.     

Henk van Beek
hoofdredacteur Legionella
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NIEUWS

Met de ingebruikname van de demonstra-
tie-installatie en de pilotinstallatie zetten 
PWN en HHNK een tussenstap op weg naar 
een circulaire waterketen. Als dit project suc-
cesvol blijkt, streven de waterbeheerders naar 
grootschalige productie van gezuiverd afval-
water voor hoogwaardig hergebruik.
Zoals overal in Nederland worden ook in 
Noord-Holland steeds meer resten van me-
dicijnen, bestrijdingsmiddelen en micro- en 
nanoplastics in het riool- en oppervlaktewa-
ter aangetroffen. Het hoogheemraadschap 
wil het gezuiverde afvalwater zo schoon mo-
gelijk krijgen, met het oog op de huidige en 
toekomstige ecologische normen voor het 
IJsselmeer. Voor PWN is het IJsselmeerwater 
de belangrijkste grondstof voor de productie 
van drink- en industriewater. Hoe schoner 

deze bron, hoe gemakkelijker kan worden vol-
daan aan de eisen van de Drinkwaterwet en 
de Kaderrichtlijn Water.

OPPERVLAKTEWATER
In de proevenloods wordt door HHNK een 
demonstratie-installatie met een capaciteit 
van 700 m3/uur geplaatst die medicijnres-
ten verwijdert zodat het oppervlaktewater 
schoner wordt. PWN richt in dezelfde loods 
een pilotinstallatie in die 5 m3 per uur water 
nog verder gaat zuiveren. Dit schonere water, 
ontdaan van microverontreinigingen, is bij-
voorbeeld geschikt voor gebruik als koel- of 
proceswater.
PWN en HHNK werken al langer samen om 
microverontreinigingen uit afvalwater te ver-
wijderen. Zo worden medicijnresten verwij-

derd met geavanceerde zuiveringstechnieken 
uit de drinkwatersector, door toepassing van 
ozon. De kwaliteit van het gezuiverde water 
neemt zodanig toe dat hoogwaardig herge-
bruik interessant wordt.
De Nederlandse waterschappen zetten 
steeds meer in op hergebruik van afvalwater 
voor industriële en landbouwtoepassingen. 
Het resultaat van verdergaande afvalwater-
zuivering brengt dit binnen handbereik. Te-
gelijk hebben naast industrie en landbouw 
ook drinkwaterbedrijven baat bij deze nieuwe 
zoetwaterbron. Door de klimaatverandering 
staat de beschikbaarheid van oppervlakte- 
en grondwater als bronnen voor de productie 
van drinkwater onder druk. Dat bleek tijdens 
de lange droge zomer van 2018. Het chlori-
degehalte van het IJsselmeerwater was soms 
zo hoog dat het waterbedrijf PWN de inname 
van water een paar keer moest staken. Alter-
natieve bronnen zoals water uit de zuivering 
kunnen een bijdrage leveren. Door dit water 
aan landbouw en industrie aan te bieden, 
spelen PWN en HHNK oppervlaktewater vrij 
voor de drinkwatervoorziening.

De dienstverlening rond legionellabeheer be-
staat in ieder geval uit drie onderdelen: het 
spoelen en temperatuurmeten van tappunten, 
het periodiek testen van samples op legionel-
la, en het bijhouden van het beheer in een 
logboeksysteem. In de huidige situatie zijn de 
beheerstaken per locatie belegd bij regionale 
partijen. Rijkswaterstaat is van plan om de le-
gionellabeheerstaken voor al zijn huurpanden 
aan te besteden.
Uiteindelijk moet de marktconsultatie uitmon-
den in een aanbesteding voor het afsluiten 
van een contract met één partij voor het uit-
voeren van legionellabeheer bij de genoemde 
huurpanden. Hiermee wil Rijkswaterstaat het 
legionellabeheer centraliseren en uniforme-
ren binnen de organisatie.

De definitieve scope en inrichting zal mede op 
basis van de opbrengst van deze marktcon-
sultatie worden bepaald. De voorlopige scope 
bestaat uit de volgende onderdelen:

1. HET SPOELEN EN TEMPERATUURMETEN 
VAN TAPPUNTEN
De opdrachtnemer moet frequent een be-
paald aantal tapwaterinstallaties spoelen en 
de temperatuur van het water meten.

2. HET PERIODIEK TESTEN VAN SAMPLES 
OP LEGIONELLA
Door middel van monstername moet de op-
drachtnemer met enige regelmaat een be-
paald aantal tapwaterinstallaties controleren 
op legionella.

3. HET DIGITAAL VASTLEGGEN VAN DE 
BEHEERSMAATREGELEN
De uitgevoerde beheersmaatregelen moet de 
opdrachtnemer vastleggen in een logboek, en 
Rijkswaterstaat wil dit in kunnen zien in een 
digitale omgeving. De opdrachtnemer moet 
deze omgeving leveren, onderhouden en vul-
len met gegevens. Hierbij blijft Rijkswaterstaat 
eigenaar van de gegevens.

Op dit moment heeft RWS geen inzicht in de 
percentuele verdeling tussen de drie genoem-
de onderdelen. Dit zal nog nader worden on-
derzocht voor de aanbesteding. Het opstellen 
van de legionellabeheersplannen valt buiten 
de scope van de opdracht.

Rijkswaterstaat (RWS) gaat het legionellabeheer van zijn huurpanden centrali-
seren en organiseert in dat kader een marktconsultatie. Het betreft circa zestig 
locaties, verdeeld over alle provincies. Het doel van de marktconsultatie is het 
verzamelen van kennis en inzichten van marktpartijen, ter voorbereiding op de 
aanbesteding. Deze kennis en inzichten worden vervolgens gebruikt bij het op-
zetten van een inkoopstrategie en de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en drinkwaterbedrijf 
PWN zoeken samen actief naar oplossingen voor de verwijdering van microver-
ontreinigingen, zoals medicijnresten, uit gezuiverd afvalwater. Na de eerste suc-
cesvolle praktijkproeven gaan de waterbeheerders opschalen en tekenen ze een 
vernieuwd samenwerkingscontract. Daarnaast tekent HHNK een contract voor 
de voorbereiding van de bouw van een demonstratie-installatie en een proeven-
loods op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Wervershoof.

Kalsbeek en Wold & Waard 
tekenen 10-jarig contract
Kalsbeek en woningcorporatie Wold & Waard hebben 
vandaag een 10-jarige overeenkomst getekend. Wold 
& Waard besteedt legionellabeheer en -preventie vol-
ledig uit aan Kalsbeek. 
 
De overeenkomst werd getekend door Wold & Waard-Manager 
Vastgoed Jan Leistra en Edwin Kool, financieel directeur van 
Kalsbeek B.V. Sander van der Leest, senior legionella-adviseur, 
fungeerde namens Kalsbeek jarenlang als projectleider voor 
Wold & Waard. Hij vertelt: “We zijn ontzettend trots en verheugd 
dat we onze jarenlange samenwerking met in ieder geval nog 
tien jaar, op een nóg slimmere, efficiëntere en effectievere wij-
ze, kunnen voortzetten.”
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Rijkswaterstaat 
wil legionellabeheer
huurpanden centraliseren

HHNK en PWN bouwen 
nieuwe demonstratie-installatie

Foto: Wikipedia

Foto: Business Club Venhuizen
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NIEUWS

De inhoud van de bedrijfsverslagen over de 
periode 2014-2018 is tevens gebruikt om 
een beeld te schetsen van de financiële po-

sitie en prestaties van de drinkwaterbedrijven 
en –sector. Dit staat in een Kamerbrief die 
minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft ge-
stuurd.

De inspectie houdt toezicht op de doelma-
tigheid van de drinkwatervoorziening en con-
troleert daarom deze bedrijfsverslagen. De 

verslagen geven inzicht in bedrijfskosten, het 
gerealiseerde bedrijfsresultaat over de open-
bare drinkwatertaak (wettelijke activiteiten), 
en het rendement op (niet-wettelijke) neven-
activiteiten. De ILT rapporteert ook over de re-
sultaten uit zijn toezicht op de totstandkoming 
van de drinkwatertarieven en de bedrijfsver-
slagen van de drinkwaterbedrijven.

“In Nederland zijn vergaande maatregelen ge-
nomen, gericht op beheersing van het corona-
virus. Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn 
beperkt toegankelijk voor externe bezoekers 
en zwembaden en sauna’s zijn verplicht ge-
sloten. Daarnaast hebben sommige hotels en 
bungalowparken besloten te sluiten, zonder 
daartoe verplicht te zijn. Om te voorkomen dat 
op termijn een probleem kan ontstaan met 
legionellabesmettingen in de drinkwaterin-
stallaties adviseert de inspectie voor zieken-
huizen en zorginstellingen dat alle mensinzet 
gericht is op beheersing van het coronavirus.” 
Monsternemers krijgen geen toegang en het 
uitvoeren van legionellapreventie (spoelen en 
metingen van temperatuur van drinkwater) is 
momenteel niet de eerste prioriteit van deze 
instellingen. Is een instelling niet toegankelijk 
voor mensen van buiten, stel de reguliere be-
monstering voor legionella of voor de meet-
programma’s dan uit tot later dit jaar of zoek 
naar alternatieven. Kijk naar mogelijkheden 
om het spoelen van weinig gebruikte tappun-
ten toch uit te kunnen voeren. Ga in het uiter-
ste geval over van een frequentie van wekelijks 
spoelen naar 2-wekelijks spoelen.

RECREATIEVE SECTOR EN 
HORECA
Een tweede categorie betreft die instellingen 
die als gevolg van de maatregelen (gedeel-
telijk) zijn gesloten. Momenteel gaat het om 
zwembaden en sauna’s. Daarnaast zijn er 
hotels en bungalowparken die hebben be-
sloten te sluiten zonder daartoe verplicht te 
zijn. Andere soorten instellingen kunnen hierin 
volgen. Voor deze categorie instellingen geldt 
dat er geen of minder verbruik van drinkwa-

ter is en het water in de leidingen dus lang 
stilstaat. Dit vergroot het risico op groei van 
legionellabacteriën in de drinkwaterinstallatie. 
Bij leegstand of sluiting moeten periodieke 
beheersmaatregelen (spoelen en temperatu-
ren) worden uitgevoerd zoals in een normale 
situatie.
Na opheffing nationale coronamaatregelen
Als de coronacrisis voorbij is, worden de in-
stallaties weer in gebruik genomen. Zorg 

ervoor dat een draaiboek beschikbaar ligt 
waarin is opgenomen dat legionellamonsters 
worden genomen vóór ingebruikname van de 
drinkwaterinstallatie. Voer verder de beheers-
maatregelen uit conform het beheersplan en 
noteer dit in het logboek.

In individuele gevallen kan de situatie an-
ders zijn. Of er kan sprake zijn van overmacht, 
waardoor legionellapreventie niet uitgevoerd 
kan worden. Heeft u vragen over uw situatie 
neemt u dan contact op met het Meld- en In-
formatiecentrum van de ILT, 088-4890000 of 
www.ilent.nl/contact

De Inspectie Leefomgeving en Trans-
port (ILT) concludeert dat de bedrijfs-
verslagen van de tien drinkwaterbedrij-
ven in ons land voldoen aan de eisen 
die de Drinkwaterwet stelt. De bedrij-
ven voldoen aan de gestelde eisen. 
De verslagen zijn tijdig aangeleverd, 
beschikken over een goedgekeurde 
verklaring van een registeraccountant 
en geven zicht in de kosten.

Er worden in ziekenhuizen geen monsters meer genomen, voor het uitvoeren van 
legionellapreventie. De Inspectie Leefomgeving en Transport oordeelt dat legio-
nellapreventie niet de eerste prioriteit is van instellingen tijdens de corona-crisis. 

Vakbeurzen Maintenance en 
Worksafe verplaatst vanwege coronavirus

“Gezien de onvoorspelbaarheid en onver-
mijdelijkheid van het coronavirus (…) is 

het onmogelijk geworden om Mainte-
nance en Worksafe door te laten gaan. 
Hierbij staan de gezondheid en veiligheid 
van onze exposanten, bezoekers en me-
dewerkers voorop”, laat beursorganisatie 
Easyfairs weten. Easyfairs heeft dit besluit 
zorgvuldig genomen, in goed overleg met 
zijn partners en de markt. “Wij vinden het 
maatschappelijk onverantwoord om de 
huidige situatie met betrekking tot het co-
ronavirus te negeren. Dit zijn uitzonderlijke 
omstandigheden. We keken er samen met 
onze exposanten, partners en bezoekers 
enorm naar uit, maar dit is de enige juiste 

beslissing. Ondanks dat de huidige situatie 
buiten de macht van Easyfairs valt, hopen 
we op het begrip van onze exposanten en 
bezoekers.”

De tweede editie van Maintenance en de 
eerste editie van Worksafe worden ver-
plaatst naar dinsdag 1, woensdag 2 en 
donderdag 3 december 2020. De locatie 
blijft Evenementenhal Gorinchem. Ook de 
openingstijden en de plattegrond van het 
vakevent blijven ongewijzigd. Dat betekent 
dat beide events ook op deze nieuwe da-
tum zijn te bezoeken van 10.00 tot 17.00 
uur. 

Meer informatie: 
www.maintenancegorinchem.nl en 
www.worksafe.nl.

De tweede editie van de vakbeurs Maintenance en de eerste editie van 
de vakbeurs Worksafe die gepland stonden op 21, 22 en 23 april 2020 in 
Evenementenhal Gorinchem worden vanwege het coronavirus verplaatst 
naar 1, 2 en 3 december 2020. De beperkingen en extra maatregelen 
die de Nederlandse overheid heeft opgelegd betekenen dat alle geplande 
evenementen tot 1 juni worden afgelast. 

7

Bedrijfsverslagen 
drinkwaterbedrijven 
voldoen aan eisen 
Drinkwaterwet

Inspectie Leefomgeving en Transport: 

geen monsternemers in 
ziekenhuizen

Foto: Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com
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IN BEELDFoto: Shutterstock.com

Horrorschip ligt 
al een jaar aan de 
ketting in Antwerpen
Ruim een jaar geleden kwam in Antwerpen de Basel Express aan. 
Het rampschip kende talloze veiligheidsgebreken, had beschim-
meld voedsel aan boord en het personeel werd niet correct ver-
loond. Er zijn 31 inbreuken op veiligheidsregels, waardoor het 
schip eigenlijk niet meer mocht varen, maar ook legionella in de 
watertank, rottend vlees aan boord en personeel dat niet goed 
betaald werd, maakte van de Basel Express een waar rampschip.

De Basel Express lag destijds aangemeerd aan kaai 124 in het Albertdok. 
Intussen ligt het verder te verkommeren in het Vijfde havendok en is het ramp-
schip veel meer een spookschip. De eigenaar van het schip heeft zich niet 
meer gemeld en zou zelfs niet meer bestaan. 
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Voor de bezoekers van één zwembad in Nederland is een sluiting 
geen verrassing meer. Het Bergen op Zoomse waterparadijs De 
Schelp meldde ‘Op 12 maart heeft de Schelp haar deuren gesloten 
voor alle bezoekers. Dit besluit is genomen om verspreiding van het 
coronavirus te beperken of te vertragen’. Het is de zoveelste sluiting 

van het bad. In de regio heeft De Schelp de niet-vleiende bijnaam 
‘probleemzwembad’ gekregen.
Het zwembad werd zo’n twintig jaar geleden geopend en dankt zijn 
naam aan het gigantische schelpachtige dak. In het zwembad is voor 
iedereen wat te doen. Zo is er een wedstrijdbad, een instructiebad 

Corona zet 
zwembadbranche stil. 
Tips om het water legionella-vrij te houden
Een vervelend bij-effect van de corona-crisis, is dat gebouwen leeg staan. Vooral zwembaden, van 
oudsher kwetsbaar voor de legionella-bacterie, zullen het lastig krijgen. Hoe om te gaan met stilstand 
in tijden van corona? C-Mark zette een aantal tips op een rij.

THEMA: ZWEMBADENFoto’s: Shutterstock.com

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

UW PARTNER VOOR LEGIONELLA VEILIG DRINKWATER
EN FACILITAIRE DIENSTVERLENING

Legionella preventie & beheer
Analyse, beheer, controle en aanpak

Chemische & thermische desinfectie
Als normale reiniging van een leiding niet meer voldoet

Facilitaire dienstverlening
De Cyada allround klussendienst

Klimaattechnisch onderhoud
Periodiek onderhoud van uw installaties

VRIJBLIJVENDE 
AFSPRAAK MAKEN? 

BEL ONS!
Schuttersstraat 26J 

6191 RZ  Beek
T 046 433 28 88

VERANDERT VAN NAAM!

Adv Legionella_Cyada_210x148mm_FC_LIGGEND.indd   1 13/12/2019   14:42
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THEMA: ZWEMBADEN

zo min mogelijk energie steken, maar we willen de zwemwaterkwali-
teit wel weer spoedig op peil hebben als de zwembaden weer open 
kunnen en ook geen nadelige effecten op de langere termijn onder-
vinden. De belangrijkste aandachtspunten bij het beheer van zwem- 
en drinkwaterinstallaties in deze bijzondere situatie zijn hieronder 
weergegeven.

LEIDINGWATERINSTALLATIES IN ZWEMLOCATIES:

• Verlaag de temperatuur van verwarmingsinstallaties in ongebruikte 
delen, of zet deze uit. Ten aanzien van de zwemzalen: Let op dat 
er geen condensvorming plaatsvindt. Zorg er voor dat het verschil 
luchttemperatuur en temperatuur zwemwater gelijk wordt gehou-
den met de huidige waarde.

• Spoelen installatie, ga als volgt te werk:
1. Controleer ruimte temperatuur (daar waar de leidingen lopen) in 

de tijdelijke koelere situatie;
 A Bij omgevingstemperatuur >25°C: dagelijks tappunten 

spoelen
 B Bij omgevingstemperatuur <25°C: wekelijks spoelen van 

de tappunten is voldoende (NB De praktijk leert dat het 
verstandig is bij temperaturen tussen de 20-25°C de tap-
punten ook al dagelijks te spoelen.)

2. Het spoelen uitvoeren volgens protocol beheersplan
3. Preventieve thermische desinfectie volgens beheersplan
4. Verdeel de spoeltaken over de dagen van de week, zodat hoofd-

leidingen t.b.v. koud water dagelijks doorstroomd zijn

• Eventueel kan de circulatiepomp van het warmwatercirculatie-
systeem uitgezet worden, zodat energie wordt bespaard en minder 
opwarming van de omgeving plaats-
vindt. De circulatiepomp moet mini-
maal wekelijks tijdens het spoelen 
van tappunten weer worden aan-
gezet, zodat een thermische desin-
fectie van het warmwaterleidingnet 
wordt gerealiseerd.

ZWEMBADWATERINSTALLATIES:

• Filters (zandfilters en ureum 
reductor) terugspoelen (4-6 
minuten met 20-25% bedex-
pansie)

• Indien mogelijk rondpompde-
biet verlagen (nachtstand of 
iets dergelijks, NIET stilzetten). 
Eventuele vlokmiddel- en bicar-
bonaatdosering ook verlagen.

• Dosering zuur en chloor hand-
haven (eventueel kan chloor 
iets lager ingeregeld worden; 
wel >0,5 mg/L!). Metingen 

uitvoeren zo vaak als nodig is om te kunnen garanderen dat 
waarden niet te ver gaan afwijken van het setpoint (doorgaans 
zal 2-3x per week voldoende zijn)

• UV-lamp kan uitgeschakeld worden, deze heeft geen toegevoeg-
de waarde meer als er geen zwemmers zijn.

• Temperatuur badwater verlagen indien constructie dit toelaat. 
(verschil luchttemperatuur en temperatuur zwemwater gelijk 
houden met huidige waarde).

• Frequentie van terugspoelen van het filter kan terug naar 1x per 

2 weken (tenzij drukval over het filter te ver oploopt).
• Speelelementen (slang/stortdouche/glijbaan/beluchting van 

whirlpool/ etc.): dagelijks enkele keren in bedrijfstellen.
• Overige beheerstaken uit legionella beheersplan aanhouden.
• Wees alert dat onder deze uitzonderlijke omstandigheden mo-

gelijk leidingen komen stil te staan die anders nooit stilstaan. 
Deze minimaal wekelijks met chloorhoudend water laten door-
stromen.

• Noteren van standen (verbruik chemicaliën, watermeterstand, 
etc) wekelijks blijven noteren.     en een recreatiebad. Ook zijn er glijbanen en is er een zonneweide 

met speeltoestellen. 
Zwembad De Schelp ging in maart 2018 voor anderhalf jaar op 
slot vanwege acute problemen met de draagconstructie en vanwe-
ge een miljoenenrenovatie. Kort na de heropening bleken er toch 
te veel technische problemen die zorgden voor een slecht klimaat. 
Zwemmers en personeel klaagden hierdoor over geïrriteerde ogen en 
hoofdpijn. De aanhoudende problemen leidden uiteindelijk zelfs tot 
het vertrek van de verantwoordelijke wethouder.
Uiteindelijk werd De Schelp in september weer heropend, anderhalf 
jaar na de plotselinge sluiting. In oktober moest het bad weer dicht 
vanwege technische storingen. Die leidden tot een te lage chloor-
waarde. Eind vorig jaar werd er legionella in de douches geconsta-
teerd. Dinsdag 11 februari ging het zwembad weer open. Die opening 
heeft dus precies een maand geduurd.

STILSTAAND
Legionella in zwembaden is altijd een precaire relatie geweest. Het 
RIVM meldt dat zwembaden, sauna’s en whirlpools een risicoanalyse 
en een beheersplan moeten laten opstellen door een gecertificeerd 
bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de kans op 
besmetting zo klein mogelijk te houden. In de risicoanalyse staat op 
welke plekken in de waterleiding de legionellabacterie kan groeien. 
Bedrijven moeten het water op deze plekken elk half jaar op legio-

nella controleren.
Door de verspreiding van het corona-virus zijn/worden zwembaden 
gesloten. Als er in het gebouw (bijna) geen bezoekers zijn en het 
drinkwater daarom bijna niet wordt gebruikt, krijgen we te maken met 
stilstand van water in de installatie. Door stilstand van het water in 
de leidingen zal de kwaliteit van het drinkwater snel verslechteren. In 
bepaalde omstandigheden, met name een hoge omgevingstempera-
tuur, kunnen Legionellabacteriën zich snel ontwikkelen. Als, hopelijk 

binnen een korte periode, de bezoekers weer komen, kunnen zich 
besmettingshaarden ontwikkeld hebben die achteraf lastig te be-
strijden zijn. De uitvoer van een correctieve thermische of chemische 
desinfectie is kostbaar, terwijl de bezoekers er hinder van kunnen 
ondervinden. Tot zover het drinkwater, voor het zwemwater geldt een 
soortgelijk verhaal. In het zwemwater willen we (letterlijk en figuurlijk) 

Als de bezoekers weer 
komen, kunnen zich 

besmettingshaarden ontwikkeld 
hebben die achteraf lastig te 

bestrijden zijn

Het RIVM meldt dat zwembaden, 
sauna’s en whirlpools een 

risicoanalyse en een beheersplan 
moeten laten opstellen door een 

gecertificeerd bedrijf
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THEMA: ZWEMBADEN

Zwembadtechniek: 
waar moet je op letten als het zwembad gesloten is?
Het is niet gebruikelijk dat zwembaden van de een op de andere dag zijn gesloten. Noodgedwongen is 
dit nu wel het geval en moeten we afwachten tot de deuren weer open mogen. Hoe lang dit duurt weet 
niemand. De minister-president was luid en duidelijk: we staan voor een lastige opgave. Maar in de 
tussentijd moet alles wel op orde blijven. Wat betekent het voor de techniek van een zwembad als het 
zwembad voor een onbepaalde tijd niet in gebruik is? Maarten Keuten (TU Delft) laat weten waar je op 
moet letten.

Foto: Shutterstock.com

LEGIONELLA
Zwemwater. Tijdens een sluiting zijn de beheersmaatregelen met 
betrekking tot Legionella extra belangrijk. Zo is het bij langdurige 
sluiting verstandig om speeltoestellen een aantal keer per dag door 
te spoelen. In veel gevallen is dit te automatiseren en kunnen de 
spoeltijden mogelijk op afstand aangepast worden.

DRINKWATER
Ten aanzien van het drinkwater is het aan te raden om de intensiteit 
van de maatregelen te verdubbelen omdat het drinkwaterverbruik 
sterk zal afnemen en het water langer stil komt te staan. En om 
te voorkomen dat drinkwater gaat stagneren, waardoor de kwaliteit 
verslechtert, is het verstandig om regelmatig water te spuien.
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WARMTE WATER
Om warmte-energie te besparen kan de temperatuur van het bad-
water worden verlaagd. Door het verlagen van de setpoint zal de 
temperatuur langzaam dalen. Overleg wel even met de bouwkundig 
adviseur of hierdoor geen bouwkundige spanningen kunnen ont-
staan die mogelijk schade aan het tegelwerk of het beton tot gevolg 
kunnen hebben. Houd ook rekening met de opwarmtijd die nodig is 
om het bad weer op te warmen. Ook dit moet met beleid worden 
gedaan om schade te voorkomen.

WARMTE LUCHT
Om warmte-energie te besparen kan de luchttemperatuur ook wor-
den verlaagd. Het advies is om het huidige temperatuurverschil tus-
sen de luchttemperatuur en de watertemperatuur van het badwater 
te handhaven en zo overmatige verdamping te voorkomen.

ENERGIE
Om elektrische energie te besparen, kan de watercirculatie op de 
nachtstand worden gezet. Hierdoor wordt er minder water gecircu-
leerd, maar blijft de waterkwaliteit wel op peil. Om deze reden moet 
de dosering van chemicaliën in bedrijf blijven. De dosering van wa-
terstofcarbonaat (HCO3) kan eventueel wat verlaagd worden omdat 
er minder verdamping van koolstofdioxide (CO2) zal plaatsvinden. 
Er kan ook voor worden gekozen om de doseringen in de normale 
bedrijfsstand te laten staan, dat scheelt weer inspanning bij het 
opstarten.

ENERGIE LUCHT
Om elektrische energie te besparen kan de luchtbehandeling ook in 
de nachtstand worden gezet. Let hierbij wel op dat eventueel vocht 
goed wordt afgevoerd. Door het regelmatig inschakelen van de spee-

lelementen komt er meer vocht in de ruimte dan gedurende een 
normale nachtsituatie.

UV-BEHANDELING
De UV-behandeling is nodig om gebonden chloor af te breken. Dit 
gebonden chloor wordt gevormd uit de reactie met vrij chloor en 
zwemmersvuil. Als er geen zwemmers zijn, is er ook minder gebon-
den chloor. Je kunt daarom overwegen om de UV-installatie om deze 
reden uit bedrijf te nemen. Let hierbij wel op dat er wel doorstroming 
in de leidingen en de reactor blijft, zodat er geen dood water ont-
staat.

BEMONSTERING
Het kan zijn dat het laboratorium de maandelijkse bemonstering 
nog niet heeft gedaan. Als de sluiting vóór de 15de van de maand 
heeft plaatsgevonden, telt die maand niet mee. Als de sluiting na de 
15de van de maand is, telt die maand wel mee en moet er dus wel 
bemonsterd worden. Zolang het mogelijk is, is het raadzaam om de 
bemonstering gewoon door te laten lopen. Hierdoor wordt het ook 
makkelijker om het bad weer op te starten na de sluitingsperiode. 
Hoewel zwembaden om gezondheidsredenen gesloten worden, ligt 
de reden van de sluiting buiten de zwembaden. Het zou daarom 
uiteraard fijn zijn als de provincies coulance tonen als blijkt dat bij 
een sluiting na de 15de er een maandelijkse bemonstering mist. Dit 
is echter aan de provincies.

Zwembadbranche
Dit artikel is oorspronkelijk geplaatst in het blad zwembadbranche, 

een multimediaal en informatief platform voor de professionele 

zwembranche. Meer informatie: www.zwembadbranche.nl
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Het corona-virus heeft een grote invloed op gebouwbeheer. Doordat veel bedrijven stil zijn komen te 
liggen, is het risico op legionella groter, claimt Egbert Leiting van Kalsbeek. “Een aantal beheerders van 
scholen en universiteiten heeft al bij ons aan de bel getrokken”

In de schaduw van de
corona-crisis

16

De onwerkelijke situatie vanwege het corona-virus heeft onverwachte 
bij-effecten. Zo staan er veel meer kantoren en andere gebouwen 
geheel of deels leeg. Heel veel Nederlanders werken immers thuis en 
dus worden de voorzieningen op de werkplek veel minder en soms 
zelf niet gebruikt. Betekent dit dat er een groter risico is op legionel-
la? Egbert Leiting, business unit manager bij Kalsbeek: “Gebouwen 
die helemaal leeg staan en dat daardoor er geen gebruik is van de 
drinkwaterinstallatie, krijgen inderdaad problemen met de drinkwa-
terkwaliteit. Je moet hier denken aan plekken als scholen, sportloca-
ties, zwembaden, restaurants en kantoorgebouwen.”

De uitleg is logisch: stilstand van het water leidt tot afzetting aan de 
binnenkant van een leiding. Dan groeit er biofilm en vormt zich een 

dun laagje aan de binnenkant van die leiding. Daarnaast wordt de 
groei van bacterien – dus ook van legionella – bevorderd door stil-
stand. “Dus de kwaliteit van het drinkwater verslechtert. En dat geldt 
ook voor gebouwen die in gebruik blijven, maar waar er ruimtes zijn 

ACTUEEL

“Wanneer over een tijdje 
de gebouwen weer in 
gebruik worden genomen, 
is er wel een risico”

waar het gebruik wegvalt of waar het gebruik 
veel lager wordt. Denk hierbij in een verpleeg-
tehuis aan de kapsalon, de activiteitenruimte 
in een wonzorgcomplex of de tappunten in 
een kantoor”, zegt Leiting. 

ALERT
De vraag is natuurlijk hoe erg dat is. Immers, 
eerst moet corona bestreden worden, voor-
dat we weer massaal ons oude ritme oppak-
ken. Is er een risico voor de volksgezond-
heid? Leiting is resoluut: “In de leegstaande 
gebouwen is nu geen risico. Logisch, want er 
wordt geen gebruik gemaakt van het gebouw 
of het water. Wanneer echter over een tijdje, 
laten we hopen zo snel mogelijk, de gebou-
wen weer in gebruik worden genomen, is er 
wel een risico. Met name bij de consumptie 
van water, vanwege de mindere kwaliteit. En 
vergeet het risico op legionella-besmetting niet bij bijvoorbeeld ver-
neveling bij een douche die een tijd stil heeft gestaan.”
Op dit moment geldt echter wel een risico in gebouwen waar een 
deel van de tappunten niet gebruikt wordt. De stilstaande tappunten 
staan in verbinding met de tappunten die wel gewoon in gebruik 
zijn. Zo kan een kwaliteitsverslechtering in een stilstaand leidingdeel 
leiden tot risico’s op in gebruik zijnde tappunten.
Leiting geeft aan dat Kalsbeek al vragen heeft ontvangen van ge-
bouweigenaren over legionella tijdens een leegstandsperiode, zoals 
nu bij het corona-virus. “Een aantal beheerders van scholen en uni-
versiteiten heeft al bij ons aan de bel getrokken. Net als een paar 
gemeentes. Zij hebben vooral vragen over de leegstand van hele ge-
bouwen. Daarnaast adviseren we onze bestaande klanten actief om 
alert te zijn bij leegstaande ruimten en weinig gebruikte tappunten. 
Het is namelijk logisch dat de aandacht van iedereen nu in eerste 
instantie bij het corona-virus ligt. Ik merk dat ze blij zijn met de tips 
die we geven.”

PRAKTIJK
Tijdens bijvoorbeeld de zomerperiode werken er ook minder men-
sen op kantoor en blijven scholen en universiteiten leeg. In welke 
mate verschilt dit met de huidige situatie? “Er worden in die perio-
den maatregelen genomen. Overal waar met beheersplannen wordt 
gewerkt, is de het de procedure om bij minder gebruik van tappunten 
of bij leegstand juist maatregelen te nemen. Dat gebeurt op steeds 
meer locaties. Legionellapreventie de afgelopen jaren heeft ons dat 
geleerd. Als je in de zomerperiode geen extra stappen voert, is de 
kans op normoverschrijdingen van legionella groot. Met alle gevolgen 
en risico’s van dien”, zegt Leiting. 
Wat moeten gebouwbeheerders in deze tijden van corona-virus 

doen? Zorg in ieder geval minimaal wekelijks voor het doorstromen 
van de tappunt. Dit is standaard als een tappunten een week niet 
wordt gebruikt. Formeel betekent dit spoelen tot dat de leidingin-
houd is vervest. In de praktijk betekent dit dat 2 minuten spoelen 
dan veelal voldoende is. Wanneer een gebouw volledig leeg staat, 
moet ook het hoofdnet goed doorgespoeld worden. Dit betekent dat 
bij het spoelen meerdere tappunten tegelijk geopend moeten wor-
den. In de praktijk: loop een rondje langs tappunten en loop het 
rondje daarna nogmaals om de tappunten te sluiten (afhankelijk van 

de grootte van het gebouw bijvoorbeeld per etage). Een alternatief 
is het leidingwerk geheel droogzetten (al het water uit de leidingen 
weg laten lopen) en voor ingebruikname heel uitgebreid spoelen en 
bemonsteren en zonodig chemisch reinigen.

Leiting wil nog wel benadrukken dat drinkwaterproblematiek en le-
gionella op dit moment in de schaduw van de corona-crisis staan. 
“Maar het zou wel erg zonde zijn, dat wanneer de corona-crisis is ge-
luwd en we de gebouwen weer in mogen, dat er dan door problemen 
met de drinkwaterkwaliteit en met legionella-overschrijdingen alsnog 
niet gewerkt kan worden.” 

“Het is logisch dat de 
aandacht van iedereen nu 
in eerste instantie bij het 
corona-virus ligt”

Foto: Shutterstock.com
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ACTUEEL

18

Natuurlijk is ze woedend. En gefrustreerd. Maar ze is ook strijdbaar. Ze wil namelijk dat Nederland weet 
dat legionella gevaarlijk is. Ook voor kinderen. De drie kinderen van Machteld en Sander werden op een 
camping in Frankrijk besmet met legionella. Een jacuzzi was de bron. De camping liet het gezin in de kou 
staan. Zowel het Franse als het Nederlandse RIVM bagatelliseerde alles en de dorpsarts in Frankrijk on-
dernam niets. Nu wil Machteld Nederland waarschuwen: let op met legionella, ook voor kinderen. 

Legionella-drama Nederlands gezin in Frankrijk

“De mensen van de camping 
zeiden dat we logen”

Het verhaal van Machteld en haar gezin begint in augustus vorig jaar. 
Met haar man Sander en haar kinderen Nova, Hugo en Amy (toen 7, 8 
en 15 jaar oud) hadden ze een drukke tijd achter de rug. Ze waren net 
verhuisd en waren toe aan een korte vakantie. En er bleek nog plek te 
zijn op de camping waar ze een paar jaar eerder een fijne tijd hadden. 
De ‘buren’ van toen stonden er ook. Het gezellige weekje weg eindigde 
in een verschrikkelijke reis.
Toen ze aankwamen bij de vijfsterren-camping Les Mimosas in  
Portiragnes aan de Franse cote-d’azur dichtbij Béziers, begon het leuk. 
Machteld: “We kwamen na een lange autorit op zaterdag aan. Onze 

kennissen naast ons hadden een chalet met een prive-jacuzzi. Heer-
lijk, dachten we. Onze kinderen gingen met de kinderen van onze ken-
nissen in het bubbelbad. De buurman was al een beetje ziekig, maar 
hij knapte redelijk op.”
Op dinsdag was de buurman een beetje opgeknapt en de twee gezin-
nen waren gezellig samen. De kinderen speelden uren samen in de ja-
cuzzi. Machteld: “Die avond kwamen de kinderen stuk voor stuk langs. 
Ze voelden zich niet zo lekker. Dat sloeg al snel om en ze werden heel 
ziek. Hoofdpijn, overgeven, hele hoge koorts. Het zag er echt allemaal 
heel slecht uit. ‘Dit lijkt wel legionella’, zei ik tegen mijn man.”

JACUZZI
“De vrouw en de kinderen van het bevriende stel waren ook ziek”, zegt 
Machteld. “Mijn gedachten gingen meteen uit naar de jacuzzi. Zou 
dat de bron zijn? Ik heb een fles gevuld met water uit het bubbelbad, 
om het te laten onderzoeken. Op de camping zeiden ze dat het echt 
onmogelijk was dat onze kinderen slachtoffer waren van legionella.”
Het gezin snelde naar een lokale arts. Ondanks dat Machteld aan-
gaf dat ze een vermoeden van legionella had, negeerde de Franse 
dorpsarts de waarschuwing. De kinderen kregen een kuurtje mee en 
daar moesten ze het maar mee doen. Vooral het middelste kind, Hugo, 
werd zieker en zieker. Een telefoontje naar de eigen huisarts in Neder-
land was het duwtje om naar de eerste hulppost in Béziers te gaan. 
“De arts in Béziers nam ons wel serieus. Hugo had ondertussen 41 
graden koorts. Ik heb geleerd dat je de waarheid bij artsen kan afle-
zen. Als het echt ernstig is, dan zie je dat direct aan het gelaat. Het 
was duidelijk ernstig. De arts ondernam direct actie en testte aan de 
hand van de urine. We kwamen om 7 uur ‘s avonds het ziekenhuis 
in en vertrokken om half drie ‘s nachts, met de bevestiging dat het 
legionella was.”
Ze hadden kunnen blijven in het ziekenhuis, maar het vertrouwen was 
weg. De optie was antibiotica via een infuus of via tabletten. “In Ne-
derland zou ik voor het infuus hebben gekozen, maar Franse zieken-
huizen zijn anders dan Nederlandse. Ik voelde me gedumpt in het hos-
pitaal. En ik was mijn vertrouwen in het Franse systeem al kwijt. Stel je 
je voor, dat je ver van huis bent en je dochter zegt zwakjes tegen je dat 
ze zich nooit eerder zo ziek heeft gevoeld. We zaten in het ziekenhuis 
en alledrie onze kinderen lagen op een aparte kamer. Hoe verdeel je 
jezelf als vader en moeder? Welke hand kan je even niet vasthouden? 
Er waren momenten dat ik bang was dat ik mijn kinderen misschien 
niet allemaal zou kunnen terugbrengen.”

AIRCO
Die nacht veranderde de angst in woede. Na de halve nacht in het 
ziekenhuis keerde het gezin om 3 uur in de ochtend terug op de cam-
ping. Aangekomen mocht de auto niet de camping oprijden. Dat was 
alleen overdag mogelijk. “We moesten onze auto achterlaten voor de 
slagboom en met onze doodzieke kinderen – ze hadden meer dan 40 
graden koorts – door de donkere nacht over de hele camping naar 
onze caravan slepend. We zagen dat de jacuzzi’s, volgens mij de bron 
van de bacterie, al leeg waren. Met chloor schoongemaakt.”
De terugreis was niet mogelijk, de kinderen waren te ziek. Ironisch 
genoeg was de caravan op de camping de beste plek om bij te ster-
ken. “Natuurlijk wilden we naar huis. Zo snel mogelijk. Maar het was 
fysiek gewoon nog niet mogelijk. De caravan op de camping had airco 
en genoeg ruimte. De plek die we haatten was helaas de beste plek.”
Op donderdagavond was het klaar. Ze wilden zo graag naar huis. Vrij-
dag was het verantwoord om te kunnen rijden. “De terugrit ging fan-
tastisch. Maar ik denk vooral omdat we zo graag weer thuis wilden 
zijn. Een van de kinderen was nog aan de diarree. Iedereen had door 
door dat zeuren geen optie was. De kinderen hebben tijdens de rit 
heel veel geslapen. Terug in Nederland ging het snel weer beter met 

de kinderen.”
De jongste twee kinderen begonnen een paar dagen later met de eer-
ste schooldag. “Het kostte heel veel energie voor de kleintjes. Hugo 
werd weer ziek. Hij kreeg koorts en moest hoesten. Ik ben meteen 
naar de spoedpost gegaan. Daar heb ik twee kinderartsen moeten 
overtuigen dat onze zoon een bevestigde legionellabesmetting had. 
Dat het geen pontiac fever was. Ze hadden nooit eerder meegemaakt 
dat kinderen legionella hadden. Ze wisten eigenlijk niet goed wat ze 
er mee aan moesten. Wat vervelend was, dat ze niet aan hun eigen 
kennis twijfelden, maar aan mij. Terwijl de GGD en de artsen zijn geïn-
formeerd dat het mogelijk is dat kinderen ook besmet kunnen raken. 
Waarom zijn de kinderartsen niet gewaarschuwd?”

DORPSARTS
Nadat het gezin veilig in Nederland terug was, kon Machteld andere 
emoties dan angst meer ruimte geven. Allemaal momenten schoten 

Luchtfoto van camping Les Mimosas

Nova en Hugo doodziek in bed 

De luxe-stacaravan
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Metaal is sterker, harder en duurzamer dan plastic? Niet altijd. Bij een vergelijking tussen metalen koelto-
rens en de nieuwste technische kunststofopties luidt de conclusie toch anders. Geavanceerde high-den-
sity polyethyleen (HDPE) -technologie houdt niet alleen beter stand dan metaal, maar heeft ook extra 
voordelen. Zoals een hogere energie-efficiëntie, minder onderhoud, en nieuwe antimicrobiële opties die 
het materiaal tot een beter alternatief voor koeltorens maken.

Koeltorens van plastic: 

oplossing voor 
legionellaprobleem?

21

Onlangs werd de American Association of Nurse Anesthetists (AANA) 
wakker. De organisatie ontdekte dat de metalen koeltoren die het 
HVAC-systeem op het hoofdkantoor in Park Ridge (Illinois) ondersteunt 
in verval was. Bij het vervangen van de oude metalen koeltoren plaats-
te de beroepsvereniging, die bijna 53.000 gecertificeerde anesthesie-
medewerkers in de hele VS vertegenwoordigt, een lange levensduur en 
hoge betrouwbaarheid bovenaan de prioriteitenlijst.
Duidelijk werd dat plastic niet alleen een lange levensduur heeft. Om-

dat het materiaal corrosiebestendig is en naadloos kan worden ver-
werkt, heeft het minder onderhoud nodig en wordt de tijd dat de toren 
daardoor buiten bedrijf is aanzienlijk verkort. Bovendien zorgt het nieu-
we materiaal naar verwachting voor een flinke energiebesparing.

PIONIER
Edwards Engineering bedient de regio rond Chicago en Noord-Indiana. 
Deze full-service technische aannemer heeft de oude koeltoren van 
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door haar hoofd. “De boosheid nam toe. We waren echt aan ons lot 
overgelaten door de campingeigenaar. Ze hebben echt helemaal geen 
compassie getoond. Ze vroegen voordat we naar huis gingen of we 
nog wel even de stacaravan schoon wilden achterlaten. Met drie dood-
zieke kinderen. Ondertussen ontkenden ze dat er legionella zou zijn 
geweest.”
Machteld weet dat ook in Frankrijk de wet zo is, dat wanneer er een 
vermoeden van legionella is, dat het moet worden onderzocht. De 
dorpsarts had al een melding moeten maken bij het Franse RIVM. Bij 
thuiskomst van de dorpsarts meldde Machteld ook bij de camping dat 
er mogelijk legionella was. “De mensen van de camping zeiden dat we 
logen. Ze hebben ons een mail gestuurd met daarin het verwijt dat wij 
een soort zelfdiagnose hebben gesteld en dat de lokale arts geen legi-
onella had vastgesteld. Dat neem ik de campingeigenaar wel kwalijk.”
De arts van het ziekenhuis in Béziers heeft wel direct een melding ge-
maakt. De Franse RIVM heeft gelijk de boel in gang gezet om de cam-
ping te laten controleren. Maar in de jacuzzi werd niets aangetroffen. 
Logisch, die is na de eerste melding van het gezin grondig gereinigd. Er 
is door het Franse RIVM wel in de leidingen van de openbare toiletten 
op de camping legionella aangetroffen. Toen het gezin daarop wees, 
gaf de campingeigenaar te weten dat ze daar niets te zoeken hadden.

RUCHTBAARHEID
Achteraf heeft Machteld ook veel geleerd. Zo kwam ze er achter dat 
je van de mensen van wie je  hulp verwacht, verstek kunnen laten 
gaan. Maar dat anderen juist komen helpen. Stichting Veteranenziekte 
stond klaar voor het gezin en hebben direct actie ondernomen. Het 
Nederlandse RIVM staat er minder mooi op. “Het voelde alsof het 
RIVM legionella bij kinderen bagatelliseerde. Er is blijkbaar te weinig 
over bekend. Gelukkig is het goed gegaan met mijn kinderen, maar ik 

vind dat ook het RIVM meer ruchtbaarheid moet geven over dit risico.”
Het belangrijkste is dat het met de kinderen helemaal goed gaat. “De 
bloedwaarden zijn in orde, maar ik weet nog niet wat op lange termijn 
de gevolgen kunnen zijn. Nu met het corona-virus bijvoorbeeld, hou ik 
m’n hart vast. Zijn onze kinderen wellicht vatbaarder of zijn eventuele 
gevolgen van een besmetting heftiger bij mensen die legionella heb-
ben gehad? Bij de oudste merk ik dat de concentratie wellicht iets 
minder is, maar dat kan ook aan de leeftijd liggen. Ze is volop aan het 
puberen. Met mij gaat het goed. We moeten door, ook al zijn het rare 
tijden. Natuurlijk ben ik nog boos op de campingeigenaar. Ik vind ei-
genlijk dat ze dicht moeten. Maar ik pleit vooral voor bekendheid. Ik wil 
andere mensen waarschuwen. Ook privé. Iedereen kan tegenwoordig 
een opblaasbadje kopen. Maar is men zich wel bewust van risico’s? Ik 
hoop zo dat mensen symptomen van legionella gaan herkennen. Want 
ik ben bang voor meer slachtoffers van legionella.” 

Het pakket aan medicijnen voor de kinderen 

Onderzoeksresultaat van het Streeklab in Haarlem: meer dan 20 miljoen KVE/l. 

De norm is minder dan 100 KVE/l
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Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) legt de verantwoordelijkheid rond legio-
nela bij afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) bij lagere overheden en de AWZI’s zelf. Dat blijkt uit 
antwoorden op Kamervragen. 

ACTUEELFoto: Shutterstock.com

het AANA-hoofdkantoor geïnstalleerd en onderhouden. “Eerder dit jaar 
nam Steve Horton, general manager van ANAA, contact met ons op 
om samen onderzoek te doen naar de beste alternatieve koeltoren-
technologie”, zegt Brant Lieske, directeur bij Edwards Engineering. “Na 
alle problemen met de oude unit in kaart te hebben gebracht, hebben 
we een vertegenwoordiger van Delta Cooling Towers ingeschakeld om 
de beste oplossing voor de vier verdiepingen tellende faciliteit aan te 
bevelen.”
AANA heeft Delta binnengehaald omdat het bedrijf een pionier is in 
de ontwikkeling van een unieke lijn koeltorens die wordt gebouwd met 
een omhulsel van kunststof. Deze HDPE-technologie is ongevoelig voor 
corrosie en bijtende of zure chemicaliën voor waterbehandeling die 
vaak lekken en hierdoor andere serviceproblemen veroorzaken die 
vaak voorkomen bij metalen koeltorens.
HDPE-koeltorens hebben ook een naadloze schaal in plaats van de 
gelaste platen die typisch zijn voor traditionele metalen units en zelfs 
duurdere roestvrijstalen modellen. Lekkages is dus geen probleem als 
HDPE wordt toegepast.

EFFECTIEF
Aanvankelijk werd er door AANA weinig aandacht besteed aan de mo-
gelijkheid dat een plastic koeltoren ook zou kunnen beschermen tegen 
legionella en andere microbiële gezondheidsbedreigingen die zich kun-
nen verspreiden in de infrastructuur van een koelsysteem.
Delta heeft onlangs echter een nieuwe antimicrobiële koeltoren ont-
wikkeld die de kans op legionella en andere infectieveroorzakers die 
vaak gedijen in koeltorensystemen vrijwel elimineert. In tegenstelling 
tot metaal kan plastic worden vervaardigd met speciale antimicrobi-
ele harsen die volledig zijn geïntegreerd in het basismateriaal van de 

koeltoren, net als in de behuizing en vul- en drift-eliminator, waardoor 
schadelijke microbiële groei effectief wordt geremd.

Vanwege het toenemende aantal uitbraken van de veteranenziekte op 
tal van locaties in Noord-Amerika, is de adoptie van antimicrobiële 
koeltorens steeds belangrijker geworden. Volgens de Centers for Di-
sease Control and Prevention (CDC) zijn koeltorens potentiële broed-
plaatsen voor legionella, zelfs wanneer ze worden gedesinfecteerd en 
goed worden onderhouden. In een recente studie van het bureau wer-
den in het hele land 196 koeltorens onderzocht. Daarbij werd in 84 
procent ervan het dna van legionella aangetroffen, wat aangeeft dat 
de gevaarlijke bacterie die een ernstige, zelfs dodelijke vorm van long-
ontsteking veroorzaakt, aanwezig was of ooit is geweest. Dit betekent 
dat de echte vraag niet is ‘of’ er een uitbraak zal komen, maar alleen 
‘wanneer en waar’ hij  zal plaatsvinden.
Andere mogelijke bedreigingen voor de gezondheid die kunnen ont-
staan   in koeltorens zijn biofilmformaties. Biofilms bestaan   uit een ma-
trix van dna, eiwitten en koolhydraten die een beschermende omhulling 
rond bacteriën vormen, waardoor wordt voorkomen dat de behandeling 
met biociden de bacteriën bereikt. De bacteriën in een biofilm zijn 10 
tot 1.000 keer beter bestand tegen behandeling dan als ze niet door 
biofilm zijn omhuld.

ONDOORDRINGBAAR
Net als bij het vermijden van legionella vereist het minimaliseren van 
de risico’s van biofilm het gebruik van agressieve chemische waterbe-
handelingen die de integriteit van conventionele metalen koeltorens-
hells in gevaar brengen. Maar speciaal ontworpen antimicrobieel HDPE 
is ondoordringbaar voor de bijtende effecten van dergelijke behande-
lingen.
Hoewel deze extra bescherming tegen bedreigingen voor de gezondheid 
geen primaire doelstelling was bij AANA’s beslissing tot vervanging van 
de koeltoren, beschrijft Edwards Engineering’s Lieske het als de ‘kers 
op de taart’, naast andere prestaties en de economische voordelen die 
de keuze voor een antimicrobiële HDPE-koeltoren met zich meebrengt .
De uiteindelijke keuze voor de nieuwe AANA-koeltoren viel op een door 
Delta Paragon geïnduceerde tegenstroomkoeltoren. HDPE-torens zijn 
doorgaans 5 tot 10 keer dikker dan plaatstalen torens, maar ze zijn 
licht van gewicht, wat het installatieproces vereenvoudigt. De in de fa-
briek gemonteerde plastic torens kunnen binnen een tot twee dagen 
(in plaats van een week of langer) worden geïnstalleerd, waardoor de 
kosten verder worden verlaagd.
Bovendien levert het hoge rendement van dit type toren ook op de 
lange termijn economisch voordeel op. Het torenontwerp optimaliseert 
niet alleen de koelcapaciteit; een luchtverplaatsingssysteem met di-
recte aandrijving inclusief een frequentiegeregelde ventilatormotor 
zorgt voor aanzienlijke kostenbesparingen op het vermogen.
“Die besparingen lijken op korte termijn misschien niet dramatisch”, 
zegt Lieske. “Maar als je kijkt naar de langere levensduur van de koelto-
ren en de waarschijnlijkheid van aanzienlijk lagere onderhoudskosten, 
zullen de totale besparingen aanzienlijk zijn.” 

Legionella 202022

Ministerie Infrastructuur 
en Waterstaat 
legt verantwoordelijkheid bij AWZI’s en lagere overheden
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“De uitvoering van legionellapreventie bij AWZI’s is primair de ver-
antwoordelijkheid van de betreffende waterschappen en bedrijven. 
Daarbij bieden de drie rapporten die het RIVM daarover inmiddels 
heeft uitgebracht voor hen veel informatie, aanknopingspunten, 
aanbevelingen en adviezen. Het is nu aan hen om op basis daarvan 

maatregelen te nemen, en waar nodig nader onderzoek uit te (laten) 
voeren”, schrijft ze aan het parlement.
Ze is overtuigd dat deze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk 
wordt opgepakt en verwijst naar een bericht van de VEMW (belan-

genbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers). Dat VEMW 
ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd in het vervolgtraject. 
Momenteel werkt VEMW aan een plan van aanpak gericht op de 
uitvoering van een vervolgonderzoek binnen de achterban. 

HANDHAVING
Er komen geen nieuwe maatregelen, geeft Van Nieuwenhuizen aan. 
Ze verwijst naar de RIVM-rapporten en de inventarisatie door de 
Omgevingsdiensten die zijn gemaakt. “Hiermee geef ik andere over-
heden een handvat om legionellose aan te pakken. Het is de ver-
antwoordelijkheid van de betreffende bedrijven en waterschappen 
om het risico op legionellabesmetting, dat hun AWZI mogelijk vormt, 
te verminderen. Bij het bepalen en het uitvoeren van de preventie-
ve maatregelen kunnen zij veel nut hebben van het RIVM-rapport 
2019–094. Ook bij toezicht en handhaving, uitgevoerd door omge-
vingsdiensten in opdracht van de bevoegde gezagen (provincies en 
gemeenten) kan dit rapport van nut zijn.”
Zelfs aan informatievoorziening verandert niets. De informatievoor-
ziening richting burgers is een verantwoordelijkheid van de bevoegde 
gezagen (provincies en gemeenten), volgens de minister. Dit geldt 
evenzeer voor de informatievoorziening richting de exploitanten van 
de AWZI’s en de medeo- verheden. 

“Het is aan de waterschappen en bedrijven met AWZI’s zelf om 
te bepalen welke preventieve maatregelen worden genomen. Elke 
situatie is anders en de keuze van de preventieve maatregelen is 
maatwerk. Bij die afweging kunnen de aanbevelingen uit rapport 
2019–094 van nut zijn. De omgevings- diensten zien hier – in op-
dracht van provincies en gemeenten – op toe en kunnen indien no-
dig handhavend optreden.”

ARTIKEL 5
Over de vraag of medewerkers van afvalwaterzuiveringsinstallaties 
een verhoogd risico op legionellabesmetting lopen, doet de minister 
geen uitspraak. “Enkel op basis van deze informatie kan geen uit-
spraak worden gedaan over risico’s voor medewerkers omdat ook 
andere factoren meespelen. Het is voor de gezondheid en veiligheid 
van de medewerkers van groot belang dat waterzuiveringsbedrij-
ven over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie beschikken. 
Hiertoe zijn deze bedrijven reeds verplicht conform artikel 5 van de 
Arbeidsomstandighedenwet. In de risico-inventarisatie en -evaluatie 
wordt vastgelegd welke risico’s de arbeid voor de werknemers met 
zich brengt én welke risico-beperkende maatregelen worden geno-
men.”
Ook de arbeidsinspectie zal legionella niet als aandachtspunt be-
stempelen, vindt Van Nieuwenhuizen. Formalistisch reageert ze: 
“De Inspectie SZW werkt programmatisch en risicogericht. In de 
Omgevings- en risicoanalyse van de Inspectie, die de input vorm-

de voor de meerjarenplanning 2019–2022, hoorde legionella niet 
tot de grotere risico’s. Tijdens de volgende meerjarenplanning zal 
er opnieuw een risicoanalyse worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen 
klachten en meldingen voor de Inspectie aanleiding zijn een inspec-
tie in te stellen.” 

“Het is aan de waterschap-
pen en bedrijven met AWZI’s 
zelf om te bepalen welke 
preventieve maatregelen 
worden genomen”

Rapporten
Het RIVM heeft in opdracht van mijn ministerie twee rapporten uitge-

bracht. Rapport 2019–0194 (getiteld ‘Potentiële maatregelen tegen 

verspreiding van Legionella uit afvalwaterzuiveringsinstallaties’) gaat 

dieper in op de mogelijk te nemen preventieve maatregelen. De aanpak 

kan zich enerzijds richten op de vermindering van de hoeveelheid legio-

nellabacteriën in het afvalwater. Dat zou wellicht bereikt kunnen worden 

door het aanpassen van het type afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI), 

temperatuurverlaging van het water en het behandelen van het slib. De 

effectiviteit is echter nog onduidelijk, het is ook niet in de praktijk door 

het RIVM onderzocht.

Anderzijds kan de aanpak zich richten op het voorkómen van versprei-

ding van kleine waterdruppeltjes (aerosolen) met legionellabacteriën 

naar de omgeving. Het RIVM heeft hier een klein aantal praktijkonder-

zoeken naar verricht. Het gaat het hier om afdekking van het bassin met 

een zeil, een tent, pontons, (hexa)ballen of blokken, waarbij afgezogen 

lucht wordt gefilterd of gedesinfecteerd. Uit de praktijkproeven blijken 

zeil en tent zeer effectief te kunnen zijn, mits er geen gaten of scheuren 

in zitten. De effectiviteit van pontons en ballen leek gering; de effectivi-

teit van blokken was onduidelijk. Bij de behandeling van de lucht bleek 

een combinatie van UV-desinfectie en filtratie zeer effectief. Verder be-

steedt het rapport aandacht aan andere preventieve maatregelen, zoals 

het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan, het opstellen van 

een bemonsteringsplan en de verschillende manieren om legionella in 

afvalwater en de lucht te detecteren.

In rapport 2019–0195 (getiteld ‘Mogelijke luchtverspreiding van Legio-

nella door afvalwaterzuiveringsinstallaties: een patiënt-controle onder-

zoek’) heeft het RIVM onder meer alle in Nederland bekende AWZI’s op 

een kaart gezetevenals alle gemelde legionellose-patiënten uit de peri-

ode 2013–2018. Op basis van een verspreidingsmo- del dat oorspronke-

lijk voor Q-koorts is ontwikkeld, heeft het RIVM gekeken of er een relatie 

is tussen de locaties van de AWZI’s en een verhoogd aantal patiënten. 

Die relatie lijkt er te zijn. Dit onderzoek onderbouwt daarmee het belang 

van het nemen van preventieve maatregelen.

Foto: Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)

ACTUEEL
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LEGIONELLA ALERT

In het water van het rusthuis van San  
Francesco in het Italiaanse Camaiore is  
legionella aangetroffen. De bacterie werd 
ontdekt door de beheerder van vereniging 
Colosseum Anspi Eva, bij een routinecontro-
le van het water dat dagelijks door de gasten 

wordt gebruikt. De beheerders hebben de 
resultaten van de bemonstering onmiddel-
lijk doorgegeven aan de gemeente, die ei-
genaar van de faciliteit is. In afwachting van 
definitieve analyses heeft die een verorde-
ning gepubliceerd die het gebruik van water 

voor drink- en voedseldoeleinden verbiedt. 
Inmiddels is begonnen met het saneren van 
de locatie. Het badhuis van de locatie blijft 
ondertussen wel gewoon open.

Een medewerker van de gevangenis in Allegheny 
County in de Amerikaanse staat Pennsylvania 
heeft de diagnose veteranenziekte gekregen. 

Een paar dagen eerder had een medewerker van het 
provinciale ministerie van Human Services de ziek-
te ook al opgelopen. Er zijn geen aanwijzingen dat 
de zaken verband met elkaar houden, aangezien de 
gevangenis en het gebouw in het centrum waar de 
DHS-medewerker werkte twee verschillende water-
systemen hebben, zo stelt de gezondheidsafdeling 
in een verklaring.
“De leiding van Allegheny County heeft de gezond-
heidsdiensten gevraagd om het water te onderzoe-
ken en te testen uit voorzorg”, aldus de verklaring. 
“Meestal is er geen onderzoek of herziening van de 
gezondheidsafdeling, tenzij er twee gevallen zijn ge-
meld die betrekking hebben op dezelfde bron.”

De Health and Safety Executive 
Northern Ireland (HSENI) waarschuwt 
de bevolking dat het risico op legionel-
la toeneemt. Vanwege het coronavirus 
vinden reguliere controles en bemon-
stering niet altijd plaats, waardoor de 
kans op aanwezigheid van de bacterie 
toeneemt.

“In de huidige coronacrisis is het abso-
luut noodzakelijk dat onze gezondheids-
zorg niet extra wordt belast. Zorg ervoor 
dat uw natte koelinstallatie te allen tijde 
veilig wordt onderhouden en bediend”, 
schrijft HSENI. “In deze onzekere tijd, 
waarin werknemers die verantwoorde-
lijk zijn voor veiligheidskritische taken 
en controles op korte termijn afwezig 
kunnen zijn, is het van vitaal belang dat 
werkgevers over de nodige maatregelen 

en middelen beschikken om de continu-
iteit van veilige systemen te waarborgen.”
Dit omvat adequaat opgeleide contro-
leurs en technici om controles en be-
monstering uit te voeren en om ervoor 
te zorgen dat chemische middelen op de 
juiste manier worden onderhouden en 
gedoseerd.
Wanneer deze vereisten niet kunnen 
worden gegarandeerd, moeten exploi-
tanten contact opnemen met hun water-
zuiveringsbedrijven voor hulp, en indien 
nodig de exploitatie van installaties be-
eindigen die een groter dan beheersbaar 
risico inhouden. Wanneer een fabriek 
is gesloten, moeten alle noodzakelijke 
stappen worden ondernomen om ervoor 
te zorgen dat hij goed wordt gereinigd en 
geprepareerd voordat hij opnieuw wordt 
opgestart.

In drinkwater en de douche van het studentenhuis 
Carl Berner in Oslo is legionella aangetroffen. Dit be-
vestigt Nina Langeland, communicatiedirecteur van 
SiO, de eigenaar van het pand. De legionellabacterie 
werd gedetecteerd door routinematige monitoring 
van de watervoorziening naar het studentenhuis. 

“We weten nog niet hoe de bacterie in de watervoor-
ziening is ontstaan, maar we gaan dit onderzoeken”, 
stelt Langeland. Ze zegt contact te hebben met de 
lokale overheid en volgt de adviezen en aanbevelin-
gen op. De bewoners hebben vernomen dat ze de 
douches niet mogen gebruiken en dat wordt aanra-
den om het drinkwater te koken. “We kloppen nu op 
de deuren van alle bewoners van het studentenhuis 
om ervoor te zorgen dat de informatie voor iedereen 
toegankelijk is. Alle bewoners hebben toegang tot 
onze sportscholen om te douchen. Bewoners hoeven 
momenteel niet uit de appartementen te verhuizen.”
In het studentenhuis is een aantal maatregelen ge-
nomen om de bacteriën te verwijderen conform de 
aanbevelingen van de gemeente. “We hebben onder 
meer de temperatuur in de warmwatertanks verhoogd 
om bacteriën te doden, en slangen en douchekoppen 
in alle huizen vervangen.”

Cipier in Amerikaanse staat 
Pennsylvania 
heeft veteranen-
ziekte

Noord-Ierse gezondheidsdienst 
waarschuwt voor verhoogd 
risico op legionella

Rusthuis getroffen 
door legionella

Legionella in studentenhuis Oslo

Legionella gevonden in koeltorens van Sydney 

Woonzorgcentrum Bilzenhof in Antwer-
pen is getroffen door de legionellabac-
terie. Zieke bewoners in het zorgcen-
trum zijn onderzocht, maar volgens de 
directie is niemand ziek geworden door 
de legionellabacterie.

De inmiddels bekende waarschuwin-
gen voor het coronavirus hangen op de 
toegangsdeuren van het Bilzenhof, een 
woonzorgcentrum vlakbij het De Co-

ninckplein in Antwerpen. Als extra maat-
regel wordt alle bezoekers gevraagd zich 
eerst te melden bij de receptie. Daar 
krijgen ze te horen dat in het zorgcen-
trum de legionellabacterie is aangetrof-
fen. Alle waterkranen en andere aftap-
punten in het centrum zijn inmiddels 
afgesloten en er heeft thermische des-
infectie plaatsgevonden. Daarnaast zijn 
alle douchekoppen en waterleidingen 
vervangen. 

In de wijk Haymarket in het Australi-
sche Sydney zijn drie mensen besmet 
geraakt met de legionellabacterie. Bron 
van de besmetting bleken twee koelto-
rens. Die waren al een tijdje niet meer 
in gebruik, maar wel vervuild. Eerder 
waren al twee mensen getroffen en 
hersteld. Iedereen die de afgelopen 
maand in de wijk Haymarket is geweest, 
wordt aangeraden op tekens van moge-
lijke besmetting te letten. 

Foto: Shutterstock.com
Foto: Wikipedia, Jan-Tore Egge
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Foto: Shutterstock.com
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Stil en zuinig een 
woning ventileren

Verticale radiator
werkend op ultra lage temperaturen

Protherm watercontroller

Wolf introduceert een CWL-2 woon-
huisventilatie-unit. Deze is verkrijgbaar 
in twee maten met een luchtvermogen 
van 325m3/h en 400 m3/h en een 
warmteterugwinningrendement tot 99 
procent. Het binnenwerk is aerodyna-
misch geoptimaliseerd, waardoor zelfs 
bij hoge snelheden de unit stil functi-
oneert. 

Het nieuwe Constant-Flow-regelsysteem 
met actuele volumestroommeting maakt 
een constant luchtvolume door middel 
van een waaieranemometer mogelijk en 
zorgt zo voor de juiste hoeveelheid verse 
lucht, op elk moment en in elke situatie. 
In combinatie met intelligente produc-
ten voor verwarming en koeling, bijvoor-
beeld met de nieuwe CHA-monoblock 
warmtepomp, wordt gezorgd voor meer 
comfort en een gezond binnenklimaat.
De kenmerken van de CWL-serie, zoals 
een volautomatische bypass en een 
vorstbeveiliging met in het apparaat ge-
integreerde voorverwarmingsbatterij, zijn 
standaard in de CWL-2 opgenomen. Er 
is ook een versie met een vochtherstel-
lende enthalpie-warmtewisselaar be-

schikbaar. Met het nieuwe kleurentou-
chscreen kan het apparaat eenvoudig 
worden bediend. Ook wordt bijvoorbeeld 
weergegeven wanneer de filters gerei-
nigd of vervangen dienen te worden. De 
digitale stapsgewijze instructie leidt u 
door de installatie. De sifon garandeert 
onderhoudsvrij condensafvoer en fout-
loze installatie, aldus de fabrikant.
Bij de CWL-2 zijn diverse aansluitmoge-
lijkheden beschikbaar, zoals de Wolf be-
dienmodule BM-2 en verschillende sen-
soren voor vraaggerichte ventilatie, zoals 
CO2 in de ruimte of luchtvochtigheid in 
het kanaal. De filterklasse ISO Grof 60% 
(G4) is standaard in het apparaat inge-
bouwd, ePM1 50% (F7) is als optionele 
accessoire verkrijgbaar.

Radson introduceert verticale radiator 
die op elk type warmtepomp kan worden 
aangesloten. De Ulow-E2 V is de vertica-
le variant van de Ulow-E2 H en werkt op 
ultra lage temperaturen met ondersteu-
ning van ventilatoren.

De Ulow-E2 V staat voor de combinatie 
van twee warmtetypes, namelijk stralings-
warmte met versterkte convectiewarmte. 
De Ulow-E2 is een radiator die reactief, 
dus snel en flexibel, kan verwarmen met 
een lage temperatuur. Ter illustratie: een 
slaapkamer van 12 m2 verwarmen van 
18,5 naar 20 graden duurt met vloerver-
warming normaliter 3 uur. Met de nieuwe 
Ulow duurt dit in comfortmodus 60 mi-
nuten en in de boost modus 30 minuten. 
Op deze manier kan met een ultra lage 

temperatuur van 35°C in combinatie met 
vloerverwarming een comfortabele tem-
peratuur worden gehaald. Bovendien kan 
deze radiator in de zomer ook koelen.
De verticale variant is met name geschikt 
als ruimte beperkt is, bijvoorbeeld bij re-
novatieprojecten of bij een aanbouw als 
de eindgebruiker warmtebeheersystemen 
met lage temperaturen wil toepassen en 
er niet overal vloerverwarming kan wor-
den gelegd. De Ulow-2E V is compatibel 
met elke warmtepomp en kan snel wor-
den gemonteerd dankzij voormontage en 
middenaansluiting.
Radson biedt verschillende oplossingen 
voor warmtecomfort in woningen, zoals 
radiatoren, vloerverwarming en elektri-
sche verwarming, die slim met elkaar 
kunnen worden gecombineerd. 

De Protherm watercontroller PRO.2 
is ontwikkeld om geautomatiseerd, 
nauwkeurig waterhoeveelheden 
te doseren. De watercontroller is 
universeel gemaakt zodat hij breed 
inzetbaar is. Naast het doseren 
van water kunnen er met de juiste 
componenten ook andere vloei-
stoffen worden gedoseerd. 

Waterhoeveelheden van 1 tot 
9.999 liter kunnen worden inge-
steld. Na het doseren van de in-
gestelde hoeveelheid schakelt de 
controller de toevoer af met be-
hulp van de magneetklep. Tevens 
onthoud hij de laatst ingestelde 
waarde.
Op de controller kan het gewens-

te aantal liters worden ingesteld. 
Met behulp van het magneetven-
tiel opent de controller de water-
leiding en meet de hoeveelheid af 
door middel van de watermeter 
met pulsgever. Zodra de hoeveel-
heid is afgemeten en de beno-
digde hoeveelheid is bereikt, sluit 
het magneetventiel weer.

Bij renovatiewerkzaamheden wordt over de 
bestaande badkamervloer een nieuwe te-
gelvloer gelegd. Probleem daarbij is dat de 
vloerput te laag komt te zitten. Om dit te 
ondervangen heeft Aquaberg renovatieput-
ten in RVS en ABS kunststof die mét reukaf-
sluiters leverbaar zijn.
 
Om de renovatieput optimaal te laten functioneren, is het beter om het rooster van de 
bestaande vloerput te verwijderen. Aquaberg heeft een renovatieput met keuze uit twee 
kunststof reukafsluiters van ø 60 en ø 76 millimeter, zodat u altijd de juiste reukafslui-
ter heeft. De kunststof reukafsluiters zijn eenvoudig op de juiste hoogte af te zagen.

PRODUCTNIEUWS

Watts lanceert een bijzondere innovatie met het 
nieuwe statische balanceerventiel iDROSET Serie 
CF, een nieuwe ontwikkeling van het Watts R&D 
Innovation Center in Italië. De iDROSET Serie 
CF is een onderdeel van de familie van de Watts 
iDROSET ventielen en behoort tot de allernieuw-
ste generatie van statische balanceerventielen. 
Het toestel beschikt namelijk over een nieuwe, 
gepatenteerde technologie voor het nauwkeurig 
instellen én onmiddellijk uitlezen van de vereiste 
stroomsnelheid in HVAC installaties.

Hydraulische uitbalancering van verwarmings- en 
airconditioningsystemen wordt algemeen be-
schouwd als één van dé sleutels tot een efficiënte-
re energiebesparing. Het in evenwicht brengen van 
een verwarmings- of koelingsinstallatie is dan ook 
noodzakelijk om op die manier de warmte/koeling 
te verdelen naar waar het écht nodig is, ongeacht of 
het een kleine of grote installatie betreft.
Het iDROSET Serie CF ventiel is erg eenvoudig te 
installeren dankzij een snelle inregeling en aanpas-
sing van het gewenste debiet. Het installeren en 
inregelen behoeft geen specifieke training of vaar-
digheden, en het gebruik van traditionele meetap-
paratuur is bijgevolg niet langer nodig. Maw het toe-
stel is bijzonder gemakkelijk te bedienen en levert u 
een enorme tijdsbesparing op bij het inregelen van 
een installatie. Het meest opvallende kenmerk van 
dit ventiel is het multifunctionele blauwe handwiel 
dat gebruikt wordt voor het inregelen en tegelijker-
tijd ook het werkelijke debiet in realtime weergeeft.

De familie Global PX warmteterugwinunits, ver-
krijgbaar bij Auerhaan, is uitgebreid met de 
nieuwe Global PX TOP versie. Bij deze WTW-unit 
units zitten alle kanaalaansluitingen aan de bo-
venzijde, waardoor ze een oplossing bieden voor 
situaties waar prestatie en een beperkte installa-
tieruimte met elkaar verenigd dienen te worden.

Er komen zes modellen beschikbaar met een lucht-
capaciteit van circa 200 m3/h tot 3.200 m3/h. Bij 
het ontwerp is veel aandacht besteed aan de com-
pacte bouwwijze, waardoor deze modellen niet al-
leen in kleine technische ruimten toegepast kunnen 
worden maar ook inpandig getransporteerd kunnen 
worden. Net als de andere Global units beschikken 
ze over een TAC-besturing en TACtouch-bediening.
De gehele serie WTW-units bestaat verder uit meer 
dan 60 verschillende modellen voorzien van warm-
tewiel (RX) of tegenstroom platenwisselaar (PX). Er 
zijn zowel staande modellen met zijaansluitingen en 
aansluitingen aan de bovenzijde, als ‘platte’ units 
voor plafondmontage beschikbaar.

Nieuwe 
statische
balanceerventiel

WTW-units 
voor de kleine 
ruimte

Aquaberg renovatieput 
mét reukafsluiter
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Kent u dat grapje van de buschauffeur van vroeger nog? “Als u allemaal naar 
links kijkt. Ja? Nou dan, ziet u rechts niets.” Heel flauw natuurlijk, maar ik neem 
het de buschauffeur niet kwalijk. Moest ik de hele dag rondjes in een te volle 

bus met ondankbare wijsneuzen afwerken, koos ik ook voor de slappe grap. Maar jij, 
Cora, jij hoeft je daar toch niet toe te verlagen? 
Nu, ten tijden van corona, kijkt iedereen naar de duizenden slachtoffers in zieken-
huizen of erger. En ondertussen zien we het land stilvallen. Ook Schiphol, dus dat  
Lelystad Airport voor de vierde keer is vertraagd, vindt niemand vreemd. De lucht-
vaartsector heeft wel andere dingen aan z’n hoofd. O ja, tussen neus en lippen door 
meld je dat fouten zijn gemaakt in de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport, 
waardoor de luchthaven alsnog een natuurvergunning moet aanvragen. Een tijdro-
vend proces. Niemand merkte de flater op, iedereen keek namelijk naar de andere 
kant. Mooi van je bordje afgeschoven, Cora.

Blijkbaar is dat wel een beetje je ding, Van Nieuwenhuizen. Neem je aanpak van 
legionella in afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). Een groot drama heeft plaats-
gehad in Boxtel en Son. Honderden mensen liepen legionella op, vanwege slechte 
waterzuiveringsinstallaties. En er blijken nog tientallen van dit soort potentiële ziek-
te-haarden door heel Nederland te zijn. Dat vraagt om een nationale aanpak. Zou je 
zeggen. Misschien.

Niet dus. 

Je legt de verantwoordelijkheid rond legionella bij afvalwaterzuiveringsinstallaties 
(AWZI’s) bij lagere overheden en de AWZI’s zelf. Jij vindt de uitvoering van legionel-
lapreventie bij AWZI’s is primair de verantwoordelijkheid van de betreffende water-
schappen en bedrijven. En er komen geen nieuwe maatregelen. 
Zelfs aan informatievoorziening verandert niets. De informatievoorziening richting 
burgers is een verantwoordelijkheid van de bevoegde gezagen (provincies en ge-
meenten), volgens jou. Want het is aan de waterschappen en bedrijven met AWZI’s 
zelf om te bepalen welke preventieve maatregelen worden genomen.

Je vertrouwt de VEMW (belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebrui-
kers), dat het goed komt. Nog een keer: je vertrouwt een belangenbehartiger dat het 
goed komt. Waarom? Want je bent overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid 
oppakt. Maar Cora, wanneer neem jij je verantwoordelijkheid? 

Henk van Beek,
uitgever vakblad Legionella

Geachte mevrouw Van 
Nieuwenhuizen, beste Cora,

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

GRIP OP WATER

Neem geen risico, kies voor HG Ulfima

Met onze uitgebreide kennis van industriële 

processen, membraamfiltratie, watertechnologieën 

en onze service voorkomen we legionella, 

besparen we op kosten én dragen we bij aan 

duurzaam ondernemen.

Voorkom legionella
Het Ulfima Ultrafiltratiesysteem bevat filtermodules die voorkomen 

dat bacteriën en virussen uw leidingsysteem binnentreden. 

De legionellabacterie heeft geen kans. 

Kies zekerheid
Door voortdurend de impact te monitoren, waarborgen wij 

de waterkwaliteit. Bovendien bent u altijd verzekerd van 

het voldoen aan wet- en regelgeving. 

Onderneem duurzaam
Wij besparen op water, energie en spoeluren, waardoor uw energieverbruik 

en -uitstoot laag is. Daarnaast verlengen we de levensduur van de systemen 

door het efficiënt inrichten van het onderhoud.

Bezoek onze stand (H.124) 
Vragen? Wij helpen u graag verder!

Meer informatie? 
Bel ons op 077 327 50 90 of bezoek 

onze website www.hg-ulfima.com
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Minder energieverbruik
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Al meer dan 700 locaties voorzien van veilig water
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