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UNETO-VNI de branche organisatie

UNETO-VNI is een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland en een factor 

van belang in de Nederlandse economie en samenleving

Installatiebranche:

• 5.300 leden

• 130.000 werknemers

• € 10,5 miljard omzet (= 90 procent 

omzet installatiebranche)

• woningbouw, utiliteit, industrie 

en infrastructuur

• advies, installatie en beheer

Technische detailhandel:

1700 winkeldeuren en € 2,5 miljard omzet.



LEGIONELLABACTERIE 

GEEFT NIEUWE 

DIMENSIE AAN HET VAKGEBIED

VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES 

Kort overzicht modernisering leidingwaterinstallaties     

Bewustwording van de gevaren van Legionella

Actieplan veilige leidingwaterinstallaties   

Vervolgacties 

Inhoud van de presentatie



Toepassing waterverbruikende toestellen: omstreeks 1960 

1. geiser boven gootsteen 

2. wastafelmengkraan

3. douchemengkraan

4. closetreservoir



1. gootsteenmengkraan 

2. wastafelmengkraan

3. douchemengkraan

4. closetreservoir

5. wasmachine 

6. handenwasbakje

7. combiketel HR

8. bad

9. gevelkranen

10. vaatwasmachine

Toepassing waterverbruikende toestellen: omstreeks 2000 



1. gootsteenmengkraan 

2. wastafelmengkranen

3. comfortdouche

4. closetreservoir

5. wasmachine 

6. handenwasbakje

7. combiketel HR-Z

8. bad

9. gevelkranen

10. vaatwasmachine

11. hot-fill keukenboiller

Toepassing waterverbruikende toestellen: omstreeks 2010 



Ontwikkeling configuratie leidingwaterinstallaties 

tot aan 1985 

in 2010

d
l

toename inhoud van leidingwaterinstallaties door meer meters 

leidingen (l) en grotere diameters (d)    



1. gootsteenmengkraan 

2. wastafelmengkranen

3. comfortdouche

4. closetreservoir

5. wasmachine 

6. handenwasbakje*

7. combiketel HR-Z

8. bad

9. gevelkranen

10. vaatwasmachine

11. hot-fill keukenboiller

f= 0,05

f = frequentie gebruik tappunt/toestel p.p.p.d. in 2010

f= 0,75

f= 1,50

f= 2,00*

f= 0,26

f= 0,23

f= 3,0

f= hoog

f= laag

f= laag

f= 2,85

*afname volume gering



Verbetering verversing uittapleidingen: Serieel aansluiten 

1. gootsteenmengkraan 

2. wastafelmengkranen

3. comfortdouche

4. closetreservoir

5. wasmachine 

6. handenwasbakje

7. combiketel HR-Z

8. bad

9. gevelkranen

10. vaatwasmachine

11. hot-fill keukenboiller



zoldertappunt 

gevelkraan
gevelkraan 

(warmtepomp)boiler 

closetreservoir

handen-
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closet-

reservoir
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aanrecht wasmach.
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Tweede voorbeeld van serieel aansluiten met warmwatertoestel

dicht bij keuken  

warmwatertoestel op beg.grond energetisch voordelig  



Etagewoning 1960, lokale verwarming

Etagewoningen t.o.v. 1960

-aantal tappunten verdubbeld 

-oppervlakte waterzones meer dan verdubbeld

-waterleiding veelal weggewerkt in vloeren

-centrale verwarming (van blokverwarming met 

leidingen langs gevels naar individuele verwarming

met leidingen in vloeren)     

Ontwikkelingen in etagewoningen tot 2000  



Opmars kunststof waterleidingsystemen 

Sommige kunststofleidingsystemen zijn gevoeliger voor na-groei van   

micro-organismen (vorming van biofilm). Dat is ongewenst omdat daarbij eerder 

vermeerdering van ziekteverwekkende micro-organismen kan optreden zoals Legionella.

Sommige verbindingssystemen zijn gevoeliger voor vervuiling en ook dat kan

eerder leiden tot een minder hygiënische situatie. 

Andere factoren, zoals watertemperatuur en stilstaand water, spelen ook een rol of er 

uiteindelijk sprake is van een risico voor de volksgezondheid.  



Steeds vaker  

waterleidingen en verwarmingsleidingen uit het zicht (in vloeren)  



?

‘Hotspots’ in waterleidingen doordat deze te dicht bij  

verwarmingsleidingen liggen of deze leidingen kruisen  



Voorbeelden van fouten in de praktijk  



Woongebouwen in Zuidbroek, Apeldoorn:

binnen een jaar na oplevering (2009) Legionella geconstateerd 

in 24 van 136 woningen na onderzoek overlijden bewoner van 83 jaar door legionellose.

(Belangrijkste) oorzaak aanwezigheid Legionella: hotspots in waterleidingen  

Twee oplossingen:

a) loskoppelen waterleidingen en opnieuw in het zicht aanbrengen 

b)    fysische preventietechniek (UV-licht) als poortwachter in het collectieve 

leidingnet, nadat alle leidingen zijn gereinigd  (gekozen voor b)

Voorbeeld van gevolgen in de praktijk

voorbeeld opstelling 

UV-desinfectieinstallatie



1999: Een ramp was nodig voor de bewustwording van 

de gevaren van Legionella

Herdenkingsmonument  

‘De Bomentuin’ in 

Bovenkarspel

32 mensen overlijden na een bezoek aan de

Westfriese Flora in Bovenkarspel,

meer dan 250 mensen worden ernstig ziek, 

veelal met blijvend letsel   



Installatiesector in actie na Bovenkarspel

Minister Pronk kondigt 

ministeriële regeling aan 

(Tijdelijke Regeling)



2000:  Installatiesector ontwikkelt een handleiding  bij de

Tijdelijke regeling Legionella-preventie in leidingwater

ISSO-publicatie 55.1:

•handvat bij de uitvoering van de Tijdelijke regeling

•gaat t.o.v. Modelbeheersplan (VROM  2000) meer gedetailleerd in op uitvoering Risicoanalyse

•verfijning van het Modelbeheersplan naar verschillende praktijksituaties  



ISSO-publicatie 55 wijst op:

opwarming drinkwaterleidingen

in warme ruimten of bij warme leidingen in schachten en 

verlaagde plafonds

bij ontwerp streven naar zo min mogelijk Legionella-

beheersmaatregelen

uitvoeren van RA van het ontwerp en zonodig bijstellen 

van het ontwerp

aangeven op welke plaatsen in de beheersfase 

temperatuurmetingen moeten worden uitgevoerd en 

het opnemen van de voorzieningen daarvoor 

Het ontbreekt echter aan concrete ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor 

Legionellaveilige installaties:  

daarvoor moeten studies en onderzoeken worden uitgevoerd

2001:  Beschikbaar ISSO-publicatie 55, maar is nog niet toereikend



- Legionellabacteriën vermeerderen zich in het water in de boiler bij ca. 37 °C.   

- Legionellabacteriën handhaven zich langdurig in de leidingen van RVS, Koper en PE-Xa

- Stagnatie veroorzaakt verdere toename van het aantal Legionellabacteriën in het water. 

- PE-Xa gaf sterkste vermeerdering van Legionellabacteriën in de biofilm en het water

- Legionellabacteriën vermeerderen zich in het water in de boiler bij ca. 37 °C.   

- Legionellabacteriën handhaven zich langdurig in de leidingen van RVS, Koper en PE-Xa

- Stagnatie veroorzaakt verdere toename van het aantal Legionellabacteriën in het water. 

- PE-Xa gaf sterkste vermeerdering van Legionellabacteriën in de biofilm en het water

Kiwa WR doet in opdracht van 

Uneto-VNI onderzoek 

met een proefleidinginstallatie

bedreven op 30-37°C,

korte leidingen (5 meter),

doorstroming conform 

een huishoudelijk

tappatroon

20012001--2003 2003 invloed leidingmaterialen op biofilm en Legionella-bacteriën

2003



2003 -2007: invloed temp. op gedrag Legionella bij verschillende 

materialen

- Bij aanwezigheid van Legionella maakt het niet uit welk leidingmateriaal wordt toegepast

zolang voldaan wordt aan het thermisch beheersconcept : temperaturen < 25 °C en > 60 °C.

- Voor woninginstallaties – met warmwatertemperatuur van 55 °C op tappunten – kan keuze 

leidingmateriaal mogelijk wel uitmaken.

- Aanbeveling: wijzig in NEN 1006 de temperatuureis van warmwater voor woninginstallaties

naar 60 °C

- Bij aanwezigheid van Legionella maakt het niet uit welk leidingmateriaal wordt toegepast

zolang voldaan wordt aan het thermisch beheersconcept : temperaturen < 25 °C en > 60 °C.

- Voor woninginstallaties – met warmwatertemperatuur van 55 °C op tappunten – kan keuze 

leidingmateriaal mogelijk wel uitmaken.

- Aanbeveling: wijzig in NEN 1006 de temperatuureis van warmwater voor woninginstallaties

naar 60 °C

koper rvs

pe-x pvc-c

Kiwa WR doet  vervolgonderzoek 

met een proefleidinginstallatie



2008: onderzoek wenselijkheid wijziging temperatuureis  ww in won. 

Belangenorganisaties van (huishoudelijke) warmwatertoestellen zijn tegen een verhoging 

temperatuureis warmwater aan tappunten van woninginstallaties. 

Uneto-VNI laat DWA onderzoek doen naar wenselijkheid temperatuureis voor warmwater aan 

de tappunten van een woninginstallatie te wijzigen van 55 °C naar 60 °C.

Doel van onderzoek: 

argumenten voor en tegen verhoging van 

de temperatuur te inventariseren, 

evalueren en tegen elkaar af te wegen.

Conclusie: 

-nauwelijks verlaging van risico 

op legionellose

-risico op verbranding neem licht toe

-energiegebruik (CO2-uitstoot) stijgt    

Aanbeveling:

temperatuureis niet verhogen

Conclusie: 

-nauwelijks verlaging van risico 

op legionellose

-risico op verbranding neem licht toe

-energiegebruik (CO2-uitstoot) stijgt    

Aanbeveling:

temperatuureis niet verhogen

groei (RA)

afdoden (ZR)
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2003: LegionellaCode voor woninginstallaties (ISSO 30.5)

(n.a.v. Rapport Gezondheidsraad 2003)  

Instructie voor installateurs en de voorlichting 

aan bewoners krijgt gestalte met de 

LegionellaCode voor Woninginstallaties  (ISSO 30.5).

16 codes waaronder die voor:

-gebruiksinstructie voor de bewoner 

(met instructiekaart), en innovatieve toepassingen als:

- warmteterugwinning uit douchewater,

- hemelwater als huishoudwater.

Verder zijn de 

aanbevelingen van de tot 

dan toe beschikbare 

TNO-onderzoeken m.b.t. 

hotspots opgenomen.

Overhandiging 1e exemplaar door

directeur Uneto-VNI aan 

staatssecretaris Van Geel 



Gekoppeld aan ISSO 30.5: 

Simulatiemodel HotSpotSim voor leidingschachten    

simulatiemodel HotSpotSim (ontwikkeld door TNO)

Aanbevelingen

- nieuwbouw/aanpassing bestaande bouw: 

geen koudwaterleidingen in schacht met warme leidingen

- bestaande bouw: wanneer aanpassing niet mogelijk is en 

resulterende temperatuur koudwaterleiding

in schacht te hoog, dan thermostatisch gestuurde 

spuivoorziening in koudwaterleiding



2005:  herziening ISSO– publicatie  55.1

(n.a.v. definitieve Regeling Legionellapreventie)

ISSO-publicatie 55.1:

grondig herzien en in overeenstemming 

gebracht met definitieve Regeling.

Regeling maakt geen onderscheid 

meer tussen beperkte en uitgebreide RA,

ISSO 55.1 handhaaft die wel.

Voor sommige locaties in praktijk 

handiger om eerste beperkte RA uit te 

voeren: vaak kan worden volstaan met 

eenvoudige maatregelen. 

Nieuw zijn de oplossingen voor grote installaties met weinig aërosolvormende tappunten:

- splitsing van de installatie na het leveringspunt d.m.v. een beveiligingseenheid EA;  

- alternatieve preventietechnieken voor aan tappunten; 

- alternatieve preventietechnieken als poortwachter voor een deel van de installatie.

Het ontbreekt nog aan richtlijnen voor de toepassing, installatie, gebruik , 

beheer en onderhoud.     

Nieuw zijn de oplossingen voor grote installaties met weinig aërosolvormende tappunten:

- splitsing van de installatie na het leveringspunt d.m.v. een beveiligingseenheid EA;  

- alternatieve preventietechnieken voor aan tappunten; 

- alternatieve preventietechnieken als poortwachter voor een deel van de installatie.

Het ontbreekt nog aan richtlijnen voor de toepassing, installatie, gebruik , 

beheer en onderhoud.     



2005:  ISSO– publicatie  55.2 voor Zorgplicht

ISSO-publicatie 55.2:

‘Zorgplicht Legionellapreventie Collectieve   

Leidingwaterinstallaties’

t.o.v. ISSO 55.1:

- systeem van risicokwalificatie vereenvoudigd;

- beheersmaatregelen soms minder zwaar;

- metingen niet verplicht, maar wordt wel verstandig  

genoemd, indien beheersmaatregelen worden uitgevoerd.



Actieplan veilige leidingwaterinstallaties

augustus 2007 – december 2008 

1. Ontwikkeling Kleintje Legionellapreventie (KL)

2. Beschikbaar stellen KL aan 5000 erkende installateurs 

3. Regionale instructiebijeenkomsten 

4. Beschikbaar stellen instructiemateriaal aan reguliere 

opleidingsinstituten

5. ISSO-publicatie 55.4 Alternatieve preventietechnieken 

6. ISSO-publicatie 55.5 Beheer en onderhoud

7. Opleidingen en cursussen  Deskundige VLI

8. Toetsing bestaande opleidingen                           

Legionella-preventieadviseur leidingwater 

9. www.zorgplicht-legionella

10. Integraal ontwerpen: hotspots vrije woninginstallaties

2007:  Actieplan veilige leidingwaterinstallaties (VLI)

(n.a.v. rapporten van RIVM en TNO over legionellapreventie in de praktijk)

Overhandiging actieplan door

directeur Uneto-VNI aan 

minister Jacqueline Cramer

Overhandiging actieplan door

directeur Uneto-VNI aan 

minister Jacqueline Cramer



Actieplan VLI – activiteiten 1 en 2:

Ontwikkeling en verspreiding Kleintje Legionella   

1) Ontwikkeld zakboekje

Kleintje Legionellapreventie

(Uneto-VNI en ISSO) 

2) Beschikbaar gesteld aan 

alle 5000 erkende 

watertechnische bedrijven

(OTIB en Stichting SEI)

met oproep deelname monteurs 

aan regionale    

instructiebijeenkomsten.



3) In 2008 13 regionale bijeenkomsten georganiseerd:

600 deelnemers, waarvan 200 examen hebben

gedaan, waarvan 65% is geslaagd 

In Nederland meer dan 

10.000 waterleidingtechnische monteurs

Conclusie: belangstelling valt tegen! 

4) In 2009 is het instructiemateriaal beschikbaar 

gesteld aan reguliere opleidingsinstituten. 

In-Company instructies door ISSO zijn mogelijk:

meer dan 6 personen, bedrijven kunnen dat 
ook gezamenlijk organiseren 

Actieplan VLI – activiteiten 3 en 4: Instructiebijeenkomsten 



UV-licht met filters en spui bij overmatige verwarming

membraanfilters met terugspoeling

Actieplan VLI – activiteit 5: Ontwikkeling ISSO 55.4 



Actieplan VLI – activiteit 6: Ontwikkeling ISSO 55.5



Actieplan VLI – activiteit 7: Ontwikkeling 

opleidingen/cursussen Deskundige VLI 



Actieplan VLI – activiteit 8:

Toetsing bestaande opleidingen Legionella-preventieadviseur leidingwater



Actieplan VLI – activiteit 9: 

actualiseren www.zorgplicht-legionella.nl



Actieplan VLI – activiteit 10 

ISSO/SBR publicatie 811

Concepten ter voorkoming van ongewenste

opwarming van leidingwater in 

nieuwbouwwoningen.

(Regionale) instructiebijeenkomsten t.b.v.:

-installateurs 

-architecten 



Oplevering Actieplan VLI aan minister Cramer (VROM)

Actieplan veilige leidingwaterinstallaties

augustus 2007 – december 2008 
In april 2009 neemt minister Cramer

de resultaten van het Actieplan in 

ontvangst.

Cramer dringt er bij de installatiesector

op aan om de nu beschikbare kennis 

en informatie ook daadwerkelijk in 

praktijk te brengen.



2010: Uneto-VNI organiseert regionale bijeenkomsten voor 

installateurs over de TOP 5 verbeterpunten   

1. Aansluiting brandslanghaspsel

2. Aansluiting CV-vulpunt

3. Verantwoordelijkheid aansluiting ‘gevaarlijk’ toestel 

4. Lijst van gevaarlijke toestellen 

(elektronisch formulier)

5. Voorkomen ongewenste opwarming 
.

dekvloer 

constructievloer

CV-leidingen

waterleiding Amin



TOP 5 verbeterpunten: aansluiten brandslanghaspels   



TOP 5 verbeterpunten: aansluiten CV-vulkranen



TOP 5  verbeterpunten: 

Elektronisch formulier overzicht gevaarlijke toestellen



2010

2008: Herziening 

technische richtlijnen 

voor installatieontwerp 2010: Uitgebreide richtlijnen ter

voorkoming van ongewenste 

opwarming van waterleidingen

Aanpassingen en aanvullende richtlijnen voor de (bouw)praktijk  



2011: Uitbreiding ISSO/SBR-publicatie 811

Uitbreiding met

concepten voor:

- renovatiebouw 

- gestapelde bouw

met stadsverwarming 



Hoe voorkomen we problemen zoals in Apeldoorn ?

Legionellaveilig ontwerpen, bouwen en installeren is 

een zaak van veel partijen in de bouwkolom

2011: Vervolg regionale instructiebijeenkomsten: ISSO/SBR-publicatie 811



2011: Belangstelling vanuit de Tweede Kamer voor uitreiking

eerste diploma’s Deskundige Veilig Leidingwaterinstallaties     

Paulus Jansen (SP) 



Van kennisontwikkeling tot realisatie van  

veilige leidingwaterinstallaties

De installatiebranche investeert in onderzoek,

kennisontwikkeling en kennisvastlegging 

en doet dat samen met TVVL, ISSO, TNO,

SBR en KWR.   

De installatiebranche verzorgt 

kennisoverdrachtprojecten voor haar leden.

De installatiebranche adviseert opdrachtgevers 

om een deskundige bij het bouwproces 

te betrekken die in het bezit is van het erkende 

diploma 

‘Deskundige veilige leidingwaterinstallaties’.

De installatiebranche adviseert opdrachtgevers 

en architecten om (gekwalificeerde)

installatiebedrijven te betrekken in het proces 

van integraal ontwerpen, bouwen en 

installeren van legionellaveilige woningen.   



Informeren andere partijen

Verstuurd naar ruim 10.000 adressen in 

bouwkolom (niet-installateurs).

HvNL 22/8/2011: doorspoelen leidingen 

na terugkomst van vakantie



Waterwerkblad WB 2.1 C: Berekeningsgrondslagen 

Berekening en ontwerpcriteria      

LEIDINGDEEL DRINKWATERINSTALLATIE

- MMV voor sanitair gebruik: 1,60 l/s. 

- Risicoanalyse voor gelijktijdig gebruik met noodvoorzieningen: f = 0,25. 

- Volumestroom nooddouches (ND) vastgesteld op 0,70 l/s.  

- Op leidingdeel 5 brandslanghaspels aangesloten waarvan 1 in het laboratorium. 

- BSH laboratorium hoeft niet gelijktijdig te werken met nooddouches: BSH* = 0,00 l/s 

- CV (constante volumestroom) voor koeltoren: 0,50 l/s.

qv,1 = 0,25 x 1,60 + 0,00 + 0,70 + 0,50 = 1,60 l/s 

qv,2 = 1,60 + 0,50 = 2,10 l/s 

qv,3 = 2 x 0,361 + 0,50 = 1,22 l/s 

4.4.  Voorbeeld 4 (zie hoofdstuk 8, bijlage): toegevoegd  

Maatgevende volumestroom voor dit leidingdeel is 2,10 l/s 

2011: Uneto-VNI organiseert regionale techniekbijeenkomsten 

voor installateurs en controleurs/inspecteurs over herziening 

Waterwerkbladen     



Einde presentatie

productie: CAMmediaservice

De installatiesector in actie 

Legionellabacterie geeft nieuwe dimensie

aan het vakgebied van leidingwaterinstallaties


