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ratuur tothet tappunt minder bedraagt dan
vijfmeter.
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Fysische technieken
voor collectieve
leidingwaterinstallaties
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IneenbriefvanstaatssecretarisVanGeel
(VROM)van8september 2003 aandeTweede
Kamerishetbeleidrond alternatieve
beheerstechnieken voor legionellapreventie
mleidingwarer naderuitgewerkt. Hieruit
blijkt dathet thermisch beheersconcept de
voorkeurverdient.VROMgaatervanuit dat
bijnieuwbouw decollectieve leidingwatermstallatiezodanigwordt aangelegd dat
thermisch beheergoedmogelijk is.VROM
onderkent dathet thermisch beheersconcept
°ijj bestaande
bouw inspecifieke situaties
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metofslechtszeermoeilijk toepasbaaris.
Daarbij kunnen nietalleentechnische,maar
°°kfinanciële omstandigheden eenrolspelen.Toepassingvaneenaltetnatievepteventle
techniekkandaneenoplossingzijn.
Thanskomenalleen fysische technieken in
aanmerkingalsalternatieve desinfecteteertechniek
Defysische technieken zijn:
UV-Iichtwaarbij hetpasserend leidingwaterwordt bestraald met ultraviolet
licht bijeengolflengte vancirca254nm;
membraantechniek waarbij het leidingwateronderdruk dooreenmicro(MF)ofultrafilter (UF)meteen poriegrootte
vanrespectievelijk0,1 tot 1 \xa en0,01
tot0,1 (jmwordt geperst;
pasteurisatie waarbij leidingwater ten
minstevijfminuten ononderbroken op
eentempetatuut van70°Cisverhiten
• daarna wordtgekoeld naardegewenste
distributietempetatuur.
Defysische technieken hebbengeen
Werkingindenageschakelde leidingwate
nnstallatie.Dechemische technieken met
een
insitu bereidingvanactieve stoffen,
2
°alsanodischeoxidatieenkoper/zilverna

Product- e n prestatie-eisen
Deeisenaanhetproducthebbenonder
meerbetrekkingopdetoxicologischeaspectenvandematerialendieincontactkomen
methetdrinkwater,deafgifte vankleur-,
reuk-ensmaakstoffen, chemischeenmechanischeeisen,sterkteendichtheid.Voorwat
betreft UV-behandelingrichtdeBRLzichuitsluitendoplagedruklampen,omdatverwacht
wordtdatindepraktijkgeen middendruklampenwordentoegepastvoorde bestrijding
vanLegionellain leidingwaterinstallaties.

ionisatiemogenvooralsnogalleenmettoestemmingvandeVROM-Inspectieineen
beperktaantalpilotsworden toegepast.Deze
pilotsmakendeeluitvaneenonderzoekvan
hetMinisterievanVROMdatwordtuitgevoerddoorKiwaWaterResearch.Deresultatenvandiepilotswordenvoordezomerverwacht.
BRL v o o r fysische t e c h n i e k e n
Voorhetverkrijgen vaneenattest met
productcettificaat isinopdrachtvanhet
MinisterievanVROMdoorKiwaCertificatie
'.*
enKeuringen,deel1 van beoordelingsrichtlijn K14010voorlegionellapreventie met
alternatieve techniekenterkritiekgepubliceerd.Inditdeelzijneisengesteldaan fysischetechniekenmetbijbehorende beheersconcepten bedoeldvoor legionellapreventie
incollectievedrinkwater-enwarmtapwaterinstallaties.Deapparatuur moet minimaal
voldoenaandeeisendiewordengesteldin
hetWaterleidingbesluit,NEN1006ende
VEWIN-werkbladen.Daaropaanvullend
bevatdeBRLkwantitatieveeisenvoorhet
productenkwalitatieveeisenvoorhet
beheersconcept.
Deapparatuur behorend bijde fysische
techniekkanopdrieplaatsenindeleidingwaterinstallatiezijngeïnstalleerd:indevoedendeleidingvandegehele leidingwaterinstallatie,indevoedendeleidingvaneendeel
vandeleidingwaterinstallatie ofineenuittapleidingdirectvooreentappunt.Deeerste
tweeoptieswordenookwelaangeduidals
het'poortwachtersconcept', dederdeoptie
alshet'gebruikspuntconcept'.Dit laatste
conceptwordttoegepastindeuittapleiding
naareenenkelvoudigofmeervoudigtappuntwaarbij telkensdeafstand vandeappa-

Geziendebenodigdecapaciteiten ende
relatiefgrotegevoeligheid vanLegionella
voorUV-lichtisdetoepassingvanmiddendruklampen nietnoodzakelijk. Ditheeft als
voordeeldatgeenrekeninghoeft tewotden
gehouden metdevormingvanongewenste
nevenproducten bijdebestralingvanwater
metUV-Iicht.Zwevendestoffen entroebelheidkunnendeeffectiviteit vaneenUVbehandelingverminderen.Daarom dient
voorbehandelingvanhetleidingwater vóór
UV-behandelingplaats tevinden.
Veelalwordtfiltratie alsvoorbehandelingtoegepast.Erzijn aanwijzingen dat
sommigeprotozoa,zoalsamoeben,niet
reagerenopUV-behandeling.Indezeeencelligemicro-organismen kunnen zichlegionellabacterië'nbevinden.Dekleinstecysten
vanprotozoa hebbeneendiameter van
minimaal4pm.Dediametersvandeprotozoazelfzijngroter.Opbasisvandeze informatieiseenporiediametet vandevoorfilters
van2pmvoldoendevoorhet tegenhouden
vanprotozoaenhun cysten.
Voorwatbetreft dedoor protozoa
gevormdevacuolesisdeinformatie beperkt.
Opbasisvanliteratuurreferentie blijkt dat
degroottevandevacuolesgelijk isofgroter
dan2iim.Geziendegeringeomvangvan
vacuolesdiekleinerzijn dan2|jmishet uitgangspunt,vanhetCollegevanDeskundigendatvoordeBRLverantwoordelijk is,dat
eventueleLegionelladiezichbinnende
vacuolesbevindenwordenbestredendoor
middelvandeUV-apparatuur.Devoorgeschakeldefilters vanUV-apparatuur mogen
derhalveeenporiegrootte hebben vanmaximaal 1 Mm.
Voortechniekmetdemicro(MF)-of
ultrafiltet (UF]volstaateen voorgeschakelde
gruisfilter.Defilters indevoorgeschakelde
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installatiedienen oprelevanteaspecten te
voldoenaanNEN-EN 13443-2.Deapparatuur vandefysischetechniekdientbijeen
beproevingvolgenseenindeBRLopgenomentestprotocol instaat tezijnomdelegionellabacteriënindewaterfase continu met
eenrendement vanmeerdanvijflogeenhedentereduceren.Micro-en ultrafiltratieapparatuur wordtgeachtaandezeprestatieeistekunnen voldoenindiendeze
additioneelaantoonbaar voldoetaande
eisengenoemd inNEN-EN 14652.Dat geldt
ookvoorUV-apparatuur indiendezeadditioneelaantoonbaar voldoetaandeeisen
genoemd inÖNORMM5873-1,DVGWW
294ofprEN14879.

akoestischen/ofzichtbaardienen tezijn
voordegebruikers vandeleidingwaterinstallatie.

Beheersconcept

Ookmoetzijnaangegevenwelkeconsequenties hetgebruikvaneen alternatieve
methodeheeft opeenbeheersplandatis
opgesteld opbasisvaneen thermisch
beheersplan enopwelkeaspecren het
bestaandebeheersplan dient teworden aangepasr.Indiendeapparatuur wordt toegepastineenzogenaamd poortwachtersconcept,kandeafwezigheid vanLegionellainde
nageschakeldeinstallatieopgrondvande
lokalewerkingvandeapparatuur niet altijd
zeker wordengesteld.Danmoet omschreven
zijn opwelkewijzedenageschakelde installatiedienttewordenvoorbehandeld alvorensdeapparatuur ingebruikwordt gesteld
overeenkomstig het beheersconcept.
Devoorbehandeling dient minimaal de
volgendeaspectenteomvatten inde
beschrevenvolgorde:plaatsingvandeapparatuur, toepassingreinigingsmiddel inde
nageschakelde installatie (aansluiting vande
reinigingsinstallatie overeenkomstig
VEWINWerkbladWB3.8),toepassingdesinfectiemiddel (voorzienvaneentoelatingvan
hetCTB) indenageschakelde installatie,
inwerkingstellen vandeapparatuur, uitspoelenchemicaliën met behandeld water
enstartvanhetbeheersconcept metdealter-

Dealternatieve techniek wordttoegepastalsonderdeelvaneenbijde betreffende
techniekbehorend beheersconcept.Dit
omvat tenminstedealgemene informatie,
toepassingvoorwaarden, installatievoorschriften, onderhouds-en bedieningsvoorschriften enbeheersinstructies.DeBRLverlangrdathetdoordeleverancier bijde
apparatuur meegeleverde beheersconcept
doordeeigenaar vandecollectieveleidingwaterinsrallatie kanworden uitgevoerd.De
algemeneinformatie bevatdeNAW-gegevensvandebetreffende locatie,deopsteller
vanherbeheerplan, het waterleidingbedrijf,
deVROM-Inspectie,delokaleGGD,de
installateur vande leidingwaterinstallatie,
hetbedrijfdatdeinstallatiebeheerten het
geaccrediteerde laboratorium dat watermonsters onderzoektopaanwezigheid van
Legionella.
Verderbehoort totdealgemene informatieeenoverzichtvanrelevante documentenentekeningen diebetrekking hebben op
deleidingwaterinstallatie.Tothet informatiepakket behoort ookdeinstructieoverde
teondernemen actiesbij alarmsignalen die

Indetoepassingsvoorwaarden vande
apparatuur dienenverschillendezakente
zijn opgenomen.Opdeeersteplaats dient
voordenageschakelde installatieeenrisicoanalysetezijn uitgevoerd volgensdesystematiek,zoalsbeschreven inhoofdstuk IIIC
vanhetWaterleidingbesluit. Aangegeven
moetzijn opwelkewijzede nageschakelde
installatiedient tezijn uitgevoerd,zodat
verwacht magworden datdefysischetechniekfunctioneert zoalsbedoelddoordeleve-

natievetechniek.DeindeBRLopgenomen
paragrafen voordeinstallatie-,onderhoudsenbedieningsvoorschriftenzijn algemeen
geformuleerd. Devoorschriften voor het
installerenvandeappararuur moetenvoldoenaanderelevanteVEWIN-werkbladen.
Verdermoetende installatievoorschriften
instructies bevatten voorheteventueeltoepassen vannoodzakelijk geachte voorgeschakeldefilters.Inhetbeheersconcept dienen
met betrekking totdeapparatuur eenduidigeonderhouds-en bedieningsvoorschriften
indeNederlandse taaltezijn opgenomen.
Uitdevoorschriften dientdoordegebruikersvandeapparatuur tekunnen worden
opgemaakthoeeninwelkemate bepaalde
onderhouds-enbedieningsaspecten direct
vaninvloedzijnopdeprestatiesvande
apparatuur.

Beheersinstructies
IndeBRLwordtuitgebreid ingegaanop
debeheersinstructies.Hieruit moet blijken
hoedegoedewerkingvande apparatuur
wordt bewaaktenhoestoringen worden
gesignaleerd. Hierbij dient tezijn omschrevenwelkealarmfunctie wordtgebruikt en
hoedaaropdient tewordengereageerd.Verdermoeteropwordengewezendat het
beheervandeapparatuur (proceswijzigingen,alarmeringen,storingen, onderhoud
e.d.)wordtopgetekend ineenlogboek.
Debeheersinsrructie dient ook informatietebevattenoveradditionelebeheersaspecten.Dat betreft devoorbehandelingsprocedurevoordenageschakelde installatie,de
alarmeringen (typealarmering visueel/
audio,terplekkeofopafstand) vanuit het
systeemzelfenhoedaarop moet worden
gereageerd,defrequentie van monstername
enhoetehandelen bij uirvalvandealternatievemethodeenwatdegevolgen daarvan
kunnen zijn.
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Poortwachtersconceptindevoedendeleidingvande.geheleleidin^waterinstallatie.
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Omvang van beheerplan
Bij toepassing van een alternatief
beheersconcept hoeven corrigerende maatregelen enbeheersmaatregelen die voortkomen uitdetoepassing van het thermisch
beheersconcept inprincipe niet te worden
uitgevoerd. Voor hetgaranderen vanhet
juist functioneren vanhet alternatief
beheersconcept zullen daar echter andere
corrigerende maatregelen en/of beheersmaatregelen voor terugkomen. Hetisop
voorhand niet uittesluiten datditgedeeltelijk toch dezelfde maatregelen zijn alsdieop
basis vanhetthermisch beheersconcept gelden.Zozalhetverwijderen van dode leidingstukken opbasis van derisicoanalyse bij
beide beheersconcepten aandeorde zijn.
Periodiek spoelen van koudwaterleidingen
om detemperatuur onder 2 5 t tehouden is
echter bij eenalternatiefbeheetsconceptuit
oogpunt vanlegionellapreventie niet noodzakelijk.
Toch zijn erandere redenen omde
mhoud vandeleidingen regelmatig te
gebruiken. Zo zaldeverversing vande
inhoud vanalle leidingen inhet nageschakelde leidingsysteem beheerst moeten worden voor hetbehoud vande drinkwaterkwaliteit metbetrekking totreuk, kleuren
srnaak. Een dagelijkse verversing heeft ook
een gunstig effect ophetzogoed enzo
kwaad mogelijk beheersen vande watertemperatuur, wanneer hetmede tappunten
betreft voor hetdrinken vanhetwater. Voor
bet periodiek desinfecteten vanwarmwaterleidingen komt bij toepassing van een alternatiefbeheetsconcept bijvoorbeeld inde
plaats:hetbeheer enonderhoud vanhet
a
Pparaat,eencontrole opde integriteit
(gegarandeerde werking) vanhetapparaat,
beheersmaatregelen ophetmoment datde
integriteit vanhethygiënisch beheersconce
pt niet langer gewaarborgd is.Hetisdus
ee
n misverstand tedenken dathetinstalleA
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Gebruikspuntconcepttoegepastoptwee
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ren van een alternatieve techniek een
beheetplan overbodig maakt. De onderhouds- enbedieningsvoorschriften alsmede
de beheetsinstructies van het alternatieve
beheersconcept moeten kunnen worden
geïntegreerd engeïmplementeerd inhet
beheerplan voor degehele collectieve leidingwaterinstallatie. Wiedenkt datmettoepassing van een alternatieve techniek voor
legionellapreventie aande'poott' vaneen
collectieve leidingwaterinstallatie (het zogenaamde poortwachtersconcept) men volledig verlost isvan herstel- en beheetsmaatregelen komt dus bedrogen uit. De omvang
van hetbeheerplan voor een collectieve leidingwaterinstallatie met een alternatieve
techniek isniet op voorhand kleiner.Het
beheerplan voor een collectieve leidingwaterinstallatie kanwel aanzienlijk kleiner
worden indien wordt gekozen vooteen
alternatieve desinfecteertechniek inde
afzonderlijke toevoer naar alle aë'rosolvormende tappunten. Een bepetkte risicoanalysevolstaat dan voor hetoverige deel vande
collectieve leidingwaterinstallatie waarvoor
uit oogpunt van legionellapreventie geen
beheersmaatregelen nodig zijn. Voot de toepassing van desinfecteertechnieken aanuitsluitend tappunten zijn debeheetsmaatregelen beperkt, f
Meerinformatie overdeconceptBRLK14010
'BeoordelingsrichtlijnvoorhetKiwa attest-metproductcertificaat voorlegionellapreventie met
alternatieve technieken-Deel 1 Tysische techniek
inclusiefbeheersconceptvoordenageschaM.de
installatie'isteverkrijgen bijKiwaCertificatie en
Keuringenin Rijswijk

WillScheffer (Uneto-VNI)
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Gebruikspuntconceptwordtooktoegepast
indeuittapleidirynaareenenkelvoudigof
meervoudigtappuntwaarbijtelkensde
afstandvandeapparatuurtothettappunt
minderbedraagtdanvijfmeter.

tappunten.
Douches Plaatselijke desinfectie
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'Drinkwater uitsluiten
vanDienstenrichtlijn'
DeVEWINwildatde drinkwatervoorziening
wordt uitgesloten vandeEuropese Dienstenrichtlijn.Alsdatnietgebeurt, isde belangenvereniging voordrinkwaterbedrijven bangdat
dedrinkwatervoorziening verplicht openbaar
moetworden aanbesteed.
In hetEuropees Parlement isde afgelopen maanden gediscussieerd overde status
van drinkwatet binnen deDienstenrichtlijn.
DeDienstenrichtlijn wil een aantal diensten
liberaliseren en/ofprivatiseren. Daarbij
maakt derichtlijn onderscheid tussen Diensten vanAlgemeen Belang (DAB)en Diensten vanAlgemeen Economisch Belang
(DAEB).
DAB's worden uitgezonderd van deze
richtlijn. DAEB's vallen erwelonder, maar
de lidstaten mogen zelfbepalen hoe deze
worden georganiseerd enaanwelke verplichtingen deze diensten moeten voldoen.
Alseen DAEBn uondet een monopolie valt,
hoeft daar inde toekomst geen verandering
in aangebracht teworden, volgens amendementen van hetEuropees Parlement. Delidstaten mogen zelfde status vandediensten
bepalen, maar deze worden weldoorde
Europese Commissie getoetst.
Het Nedetlands kabinet beschouwt de
drinkwatervoorziening alseenDAB,diedus
buiten de Dienstenrichtlijn valt. Maar volgensdeVEWIN blijkt uitde Dienstenrichtlijn datdrinkwatervoorziening een DAEBis,
waarvoor een openbare aanbesteding plaats
moet vinden.
DeRaad van State zou ook vindendat
drinkwater als een economische dienst
beschouwd moet worden:ermoet immers
voor betaald worden. VEWIN wil daaromdat
dedrinkwateivootziening hoedanook
wordt uitgezondetd van de Dienstenrichtlijn,opeen manier die ook voor het Europese
Hofstand zal houden. Hietdoor blijft de
Nederlandse situatie, waarin de drinkwatetvoorziening inoverheidshanden is, gehandhaafd.
Volgens deVEWIN biedt de huidige situatiedebeste waarborgen voor decomsumentenbelangen alshergaat omdeleveringszekerheid, betrouwbaarheid en
doelmatigheid, f
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