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Hugo Hens was tot 2008 gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en doceerde er over gebouwentech-
niek. Tot 2008 was hij hoofd van het Laboratorium Bouwfysica. Van zijn hand verschenen heel wat 
papers in (inter)nationale tijdschriften en conference proceedings over de onderwerpen die in deze 
reeks aan bod komen. Ook gaf hij vaak adviezen naar aanleiding van bouwfysische of installatie-
gebonden vragen bij nieuwb ouw en renovatie of bij schadegevallen.
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Installaties
sanitair en gas

Met dit vijfde boek uit de reeks over de gebouwentechniek gaat het van het gebouw naar de 
installaties, nodig om een gebouw leefbaar en bruikbaar te maken. Het volledige pakket omvat 
de elektrische en elektromechanische installaties, de data-infrastructuur, de sanitaire instal-
laties, de gasverdeling en de installaties voor verwarming, ventilatie en zo nodig koeling en 
luchtbehandeling, zij het dat elektrische installaties, elektromechanische installaties en de data-
infrastructuur buiten deze reeks vallen (zie referenties en literatuur). 

Dit vijfde deel behandelt de sanitaire installaties met de verdeling van koud tapwater, warm 
tapwater en regenwater, de afvoer van afvalwater en de verdeling van aardgas. Andere gassen 
vallen buiten het bestek van het boek, al heeft men er in ziekenhuizen, laboratoriumgebouwen 
en industriële complexen mee te maken. Voor een goed begrip van alle elementen die in het 
boek aan bod komen, is enige kennis van de hydraulica en de stroming in leidingen onontbeerlijk. 
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0. Inleiding 

0.1. ONDERWERP VAN HET BOEK

Voorliggend boek is het vijfde uit de reeks over de gebouwentechniek: 
 Bouwfysica: warmte- en massatransport 
 Toegepaste bouwfysica: randvoorwaarden, prestaties en materiaaleigenschappen 
 Prestatieanalyse: van bouwput tot paneelgevels 
 Prestatieanalyse: van houtskeletbouw tot afbouw 
 Installaties: sanitair, gas 
 Toegepaste bouwfysica en installaties: binnenmilieu, energie, verwarming en ventilatie 
 Toegepaste bouwfysica en installaties: koeling en luchtbehandeling 

Dit vijfde deel behandelt de watertoevoer, de waterafvoer en de verdeling van aardgas in ge-
bouwen. In tegenstelling tot wat voor verwarming, ventilatie, koeling en luchtbehandeling, 
geldt, is de wisselwerking met en de impact op het gebouwontwerp beperkt. Een uitzondering 
vormen overdekte zwembaden, sportzalen, laboratoria, productieruimten en ziekenhuizen. Dit
betekent niet dat een correct ontworpen sanitaire installatie niet belangrijk zou zijn voor het 
comfort, de hygiëne en de gezondheid van de gebruiker. 

Het boek telt drie hoofdstukken. Het eerste bespreekt de watertoevoer, het tweede de wateraf-
voer en het derde de toevoer en verdeling van aardgas. De drie zijn identiek qua opbouw:
eerst algemeenheden met een korte uitwijding over hoe elk gebouw deel uitmaakt van een 
lokaal of ruimer netwerk, dan de technologie en ten slotte het ontwerp. De bespreking beperkt 
zich tot de courante installaties. Zo komen de verdeling van andere gassen dan aardgas, van 
andere vloeistoffen dan water en van de nodige sanitaire installaties in overdekte zwembaden, 
sportzalen, laboratoria, productieruimten en ziekenhuizen niet aan bod. Wie daarover meer 
wenst te weten, wordt verwezen naar de gespecialiseerde literatuur.  

0.2. EENHEDEN EN SYMBOLEN

In het boek wordt het SI eenhedenstelsel gebruikt (Internationaal verplicht sinds 1977). Basis-
eenheden: meter (m), kilogram (kg), seconde (s), Kelvin (K), ampère (A), candela (cd), mol. 
Voor de symbolen is geput uit de ISO normen (International Standardisation Organisation), 
gepubliceerd als Belgische normenreeks X02-100 tot X02-113. In geval de grootheid niet in 
deze normen is opgenomen, zijn de CIB W40 voorstellen (International Council for Building 
Research, Studies and Documentation, Working Group on Heat and Moisture Transfer in 
Buildings) en de lijst van Annex 24 van het IEA-ECBCS (International Energy Agency, Exe-
cutive Committee on Energy Conservation in Buildings and Community Systems) gevolgd. 

0.3. REFERENTIES EN LITERATUUR

0.1 CIB-W40, 1975, Quantities, Symbols and Units for the description of heat and moisture 
transfer in Buildings, Conversion factors, IBBC- TNO,report no BI-75-59/03.8.12, Rijs-
wijk 

0.2 Winkler Prins Technische Encyclopedie, 1976, deel 2, Artikel over Bouwfysica, Uitgeve-
rij Elsevier, Amsterdam, p.p. 157- 159 
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0.3 BIN, Normenreeks X02-101 - X02-113, 1985 
0.4 Taveirne W., 1990, Eenhedenstelsels en groothedenvergelijkingen: overgang naar het SI, 

Pudoc, Wageningen 
0.5 CIB-W40, 2012, Heat, AIR and Moisture Transfer Terminology, Parameters and concepts,

38 p. 
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0.3 BIN, Normenreeks X02-101 - X02-113, 1985 
0.4 Taveirne W., 1990, Eenhedenstelsels en groothedenvergelijkingen: overgang naar het SI, 

Pudoc, Wageningen 
0.5 CIB-W40, 2012, Heat, AIR and Moisture Transfer Terminology, Parameters and concepts,

38 p. 
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Tabel 0.1 Lijst met de meest gebruikte symbolen
Symbool Betekenis SI-Eenheden
c
f
g
g
h
h
l
r
t
v
x,y,z

Soortelijke warmte
Wrijvingsfactor
Versnelling van de zwaartekracht
Massastroomdichtheid
Hoogte
Warmteovergangscoëfficiënt
Lengte
Straal
Tijd
Snelheid
Cartesiaanse coördinaten

J/(kg.K)
-
m/s²
kg/(m².s)
m
W/(m².K)
m
m
s
m/s
m

A
G
M
P
Q
R
T
U
V

Oppervlakte
Massastroom (massa=vocht, water, lucht, zouten)
Hoeveelheid massa 
Totale druk
Hoeveelheid warmte
Gasconstante
Temperatuur
Warmtedoorgangscoëfficiënt
Volume

m²
kg/s
kg
Pa
J
J/(kg.K)
K
W/(m².K)
m3






  


Dynamische viscositeit
Temperatuur
Warmtegeleidingcoëfficiënt
Kinematische viscositeit
Volumemassa, dichtheid
Hoek
Warmtestroom

s/m
°C
W/(m.K)
m²/s
kg/m3

rad
W

Tabel 0.2 Lijst met de meest gebruikte suffixen
Symbool Betekenis Symbool Betekenis
Indices
a Lucht CO2, SO2

w
Chemisch symbool gassen
Water

Voorstelling
[], vetjes
vetjes

Matrix, amplitudo van een complex getal
Vector
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0.4. TEKENAFSPRAKEN VOOR SANITAIRE INSTALLATIES

Symbool Betekenis Symbool Betekenis
AANVOER

Drinkwaterleiding
Koud

Pomp

Drinkwaterleiding
Warm

Drukpompen

Circulatieleiding Wasmachine

Muur of vloerdoor-
gang

Vaatwasmachine

Afgedichte muur of 
vloerdoorgang

Open reservoir

Afsluitkraan Gesloten reservoir

Aflaatkraan Hydrofoor

Drukventiel Geiser

Luchter Boiler

Terugslagklep Blusleidingen

Meter Sprinklerinstallatie

Vrije uitloop Plaats voor toestel
Plaats 

toestel

m3

BN
BND
BD
B, SPR

DW
xx

DWW
 xx

DWWC
 xx
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Symbool Betekenis Symbool Betekenis
AFVOER

Bad Regenput

Lavabo Inspectieluik

Aanrecht Pompput

Bidet Afvoerleiding

WC Regenafvoer

Urinoir Verluchtingleiding

Waterslot Persleiding

Vloerkolk met water-
slot

Toezichtput, open en 
gesloten doorvoer#

Vloerkolk zonder 
waterslot

Septische put

Regenkolk Beluchtingput, zink-
put met luchter

Afscheider (letter in 
cirkel duidt op type)

Beluchte bodemfilter
B

#
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1. Watertoevoer 

1.1 VOORAF

Over zoet water beschikken behoort tot de basisbehoeften van een samenleving. Het kan niet 
zonder, is het nu voor irrigatie, hygiëne, om zich te wassen of als drinkwater. De verdeling 
van zuiver drinkwater heeft meer mensenlevens gered dan de geneeskunde deed. Zoet water 
en zeker drinkbaar water zijn trouwens zo belangrijk dat er oorlogen om gevoerd werden en in 
de toekomst zullen worden. En toch springen gebruikers er zorgeloos en alles behalve zuinig 
mee om. Ook vervuilen ze het op een soms wraakroepende wijze. Een reden daarvoor zit in-
gebakken in de waterkringloop. Dank zij deze, zijn de voorraden zoet water schijnbaar onuit-
puttelijk.  

Zeewater verdampt. Daardoor ontstaan wolken, die naar het land drijven. Afkoeling boven 
land doet ze als regen neervallen. Een deel daarvan verdampt, een deel sijpelt de bodem in en 
vult de grondwaterreserves aan en een deel stroomt naar de rivieren. Die voeren het water 
terug naar zee, waar de kringloop herbegint. Menselijk ingrijpen, kan de verdeling tussen ver-
damping, insijpelen en oppervlaktestroming grondig verstoren. Zo leidt een dichte bebouwing 
met platte daken tot meer verdamping. Verharde oppervlakten bemoeilijken het doorsijpelen 
naar het grondwater maar vergemakkelijken het wegstromen. Een riolering vergroot de direc-
te afvoer naar beken, rivieren en stromen. Bouwen zonder regenput vermindert de opslagca-
paciteit, enz. 

1.2 WINNING, BEHANDELING EN VERDELING

1.2.1 Waterwinning

1.2.1.1 Niet drinkbaar water 
De voornaamste bron van niet drinkbaar water is de neerslag. In ons land valt jaarlijks onge-
veer 800 liter regen per m² horizontale oppervlakte. Daarvan kan een flink deel nuttig ge-
bruikt, mits het op te slaan in regenputten, waaruit het dan opgepompt wordt en verdeeld. Re-
genwater is een weinig zuur en daardoor zacht.  

Bepaalde steden verdelen zowel drinkbaar als niet drinkbaar water. Toch blijft de opvang en 
opslag van regenwater in hoofdzaak een particuliere bezigheid. Regenputten zijn lange tijd uit 
de mode geweest. Er was immers drinkbaar leidingwater. Een toenemend milieubesef en de 
roep naar duurzamer bouwen zorgden voor een ommekeer. Vandaag zijn regenputten in. 
Meer, in diverse gemeenten en steden zijn ze verplicht. Niet alleen door de bufferwerking 
helpen ze bij het waterbeheer, belangrijker is dat men het grootste deel van het opgeslagen 
regenwater voor toiletspoeling en andere kan gebruiken, het zo als huishoudelijk afvalwater 
naar de straatriolering gaat en daardoor het zuiveringsstation met inwonersequivalenten in 
plaats van met uitspoelend regenwater voedt.

1.2.1.2 Drinkwater 
In bijna alle gevallen zorgen openbare en particuliere watermaatschappijen voor de winning 
en verdeling van drinkwater. Het winnen gebeurt op grote schaal, waarbij in de winningsge-
bieden specifieke milieuregels gelden.  
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Bij afwezigheid van een drinkwaterverdeling kan een particulier zelf een put laten boren. Die 
praktijk is wel streng gereglementeerd (voor Vlaanderen via het besluit van 15 maart 1989). 
Een put tot in de hoogste grondwaterlagen levert geen drinkbaar water op. De diepere grond-
waterlagen daartegen bevatten water van zeer goede kwaliteit. Toch blijft een keuring nodig 
vooraleer het als drinkwater gebruikt mag worden. Blijkt dat het niet voldoet, dan zijn filters
en chloor of UV-ontsmetting onontbeerlijk om van het boorputwater alsnog drinkwater te 
maken. Pompt een particulier meer dan 3 m3 grondwater per uur op, dan moet op de leiding 
een watermeter worden gemonteerd. 

De maatschappijen halen drinkbaar water uit (1) de diepere grondwaterlagen, (2) de opper-
vlaktewateren en (3) de zee. 

Grondwater 

Het grondwater wordt na oppompen en zuiveren via een net van leidingen naar de gebruikers 
gebracht. Doorgaans is grondwater kalkrijk. Vervuiling met nitraten en fosfaten door overbe-
mesting van landbouwgronden vormt een bijkomend probleem en is één van de redenen 
waarom een mestactieplan belangrijk is. In België dekt grondwater ongeveer 2/3 van het lan-
delijke watergebruik. 

Oppervlaktewateren 

Met de term ‘oppervlaktewateren’ doelt men op water uit rivieren, kanalen (bv.: het Albertka-
naal) of kunstmatig aangelegde spaarbekkens (bv.: de Blankaart te Woumen in West-
Vlaanderen). Ook dat water wordt na zuivering via een leidingnet naar de gebruikers ge-
bracht. Oppervlaktewater heeft een eerder neutraal tot zuur karakter. Met een pH<7 vormt het 
geen kalksteen. Wel kan het metalen als staal, lood en koper aantasten. Het grootste probleem 
zit hem echter in de vervuiling door ondoordachte lozingen of ongevallen met binnenschepen. 
In België dekt oppervlaktewater ongeveer 1/3 van het landelijke watergebruik. In de toekomst 
kan dit, zeker in Vlaanderen, verder oplopen. 

Zeewater 

In landen met een acuut gebrek aan regen is het ontzouten van zeewater de enige mogelijk-
heid om zoet en drinkbaar water te winnen. Zoiets vraagt wel veel energie. Vandaar dat de 
formule vooral toepassing vindt in het Midden Oosten, waar men met (voorlopig nog) over-
vloedige reserves aan fossiele brandstoffen zit. Ook wordt de afvalwarmte uit elektrische cen-
trales ervoor gebruikt. Die moeten dan wel aan de kust staan. 

1.2.2 Waterbehandeling
De waterbehandeling heeft tot doel volgende kenmerken bij te sturen: 
Fysisch Reuk, kleur, smaak en stoffen in suspensie
Chemisch Zuurgraad en hardheid
Biologisch Verwijderen van virussen, amoeben, bacteriën, algen, wormen en andere micro-

organismen, die de gezondheid kunnen schaden.

Voor drinkwater zijn de eisen:  
(1) Reukloos en kleurloos. Het water mag niet troebel zijn en geen bijsmaak hebben 
(2) Fysisch en chemisch voldoen aan: 
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Figuur 1.1 Waterwinning 
1. Grondwaterbronnen met pomp 
2. Luchten 
3. Bezinkingsbekken 
4. Zandfilter 
5. Waterreservoir 
6. Pompcentrale 

       2 / 3                               4                                    6
                                                                               5
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Parameter Eenheid Eis
Temperatuur °C <25
Zuurgraad pH 6.5 pH 9.2
Chloriden mg/l Vl:  350, Br, W:  200
Totale hardheid mg/l kalkequivalent, °F  270/ 67°F
Opgeloste zuurstof %O2 >75%
Vrij CO2 mg/l water niet agressief

(3) Concentratie aan ongewenste stoffen lager dan: 

Stof Eenheid Eis
Nitraten mg/l  50
Nitrieten mg/l  0.1
IJzer µg/l  200
Koper µg/l  1000
Zink µg/l  5000
Fosfor µg/l  5000

(4) Concentratie aan toxische stoffen onder volgende grenswaarden: 

Toxische stof Eenheid Eis
Arsenicum µg/l  50
Kwik µg/l  1
Nikkel µg/l  50
Lood µg/l  50 (100 in stilstaand 

water)
Chroom µg/l  50

(5) Bacteriologisch zuiver, te vertalen in: 

Bacteriën Eenheid Eis
Totale colibacteriën aantal per 100 ml geen
Fecale colibacteriën aantal per 100 ml geen
Fecale streptokokken aantal per 100 ml geen

Een globale behandeling bestaat uit (figuur 1.1): 
 Luchten. Doel is de hoeveelheid zuurstof in het water op te drijven. Door het water te luch-

ten daalt de concentratie aan opgeloste gassen, aan CO2, ijzer en mangaanzouten. Dit
maakt het water reuk en kleurloos en vrij van elke bijsmaak. Daarenboven wordt het min-
der agressief. Het luchten gebeurt via overlopen, door het water te vernevelen of door lucht 
in het water te blazen 

 Filteren. Hiermee worden de stoffen in suspensie uit het geluchte water gehaald en de bac-
teriën gedood. Watermaatschappijen gebruiken doorgaans open zandfilters, open snelle 
zandfilters of gesloten snelle zandfilters. Bij open zandfilters sijpelt het water met een 
snelheid van  10 cm per uur verticaal door een maandelijks te vervangen 180 cm dikke 
zandlaag. De eerste 90 cm bestaan uit grof, de volgende 90 cm uit fijn zand. Bij een snelle 
zandfilter bedraagt de snelheid van doorsijpelen 20 cm/uur. Reinigen gebeurt door water in  



Watertoevoer Installaties: sanitair, gas

12

Watertoevoer Installaties: sanitair, gas

12

Figuur 1.2 Waterverdeling, van winning naar gebruikers 
1. Waterwinning 2. Hoofdpompstation 
3. Hoofdleiding  4. Pompstation 
5. Watertoren 6. Verdeelnet 
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 tegenstroom door het zand te persen. Bij een gesloten snelle zandfilter zit het zand in een 
roestvast stalen vat 

 Steriliseren. Dit doodt alle micro-organismen in het gefilterde water. Steriel maken gebeurt 
door het water te chloreren, te ozoniseren of met UV te bestralen. Ook wordt actieve kool 
en membraanfiltering toegepast 

In geval het water te zuur is (pH<6) komt er een behandelingsstap bij: het neutraliseren. Daar-
toe wordt kalk of natronloog aan het geluchte water toegevoegd. Het omgekeerde, het basi-
sche karakter door de aanwezigheid van Ca(HCO3)2 en Mg(HCO3)2 verlagen, laten de maat-
schappijen doorgaans aan de gebruiker over (zie verder). Enkel als er ontoelaatbaar veel kalk 
in het water zit, passen ze zelf een centrale ontkalking toe. 

1.2.3 Waterverdeling
Via hoofdleidingen wordt het drinkwater naar de verbruikerscentra gepompt, waar men het 
opslaat in tussenreservoirs - watertorens in vlakke gebieden, ingegraven reservoirs als de to-
pografie het toelaat -. Die voeden de eigenlijke verdeelleidingen, waarbij de zwaartekracht 
voor stroming zorgt. De waterdruk bij de verbruiker hangt daardoor af van het hoogteverschil 
tussen het waterniveau in watertoren of reservoir en het punt van aansluiting en, de afstand 
ernaar. Dit laatste vertaalt zich in een drukafname door wrijvingsverliezen in de voedingslei-
dingen.  

De maatschappijen garanderen in de mate van het mogelijke een druk tussen 2.5 en 4 Bar. Is 
een groter watervolume nodig dan in watertorens is opgeslagen, dan pompt de maatschappij 
het water rechtstreeks het verdeelnet in. In dit geval bepaalt de afstand tot de pompcentrale de 
beschikbare druk. Tegenwoordig worden watertorens meer en meer vervangen door pompen 
met variabel toerental. 

Het verdeelnet zelf wordt gemaasd uitgevoerd (figuur 1.2). Op die wijze zorgen de maat-
schappijen voor een grotere bedrijfszekerheid en reduceren ze de drukschommelingen in het 
net. De leidingen zelf bestaan uit staal, kunststof of vezelcement. Oudere leidingen waren 
dikwijls van gietijzer. 

1.2.4 Waterverbruik

1.2.4.1 Algemeen  
Tussen 1980 en vandaag nam in de huishoudens het waterverbruik toe. Voor België bedroeg 

het in 1980 104 l per dag en per inwoner of 380 106 m3 per jaar voor het hele land. In 1993 
was dit opgelopen tot 120 l per dag en per inwoner of 440 106 m3 per jaar voor het hele land.
De redenen van die toename liggen hem in de gewijzigde hygiënische gewoonten, zoals een 
douche elke dag in plaats van een bad elke week. Met het agrarische en industriële verbruik 
erbij trad tussen 1980 en 1993 een lichte daling op, van 163 l per dag en per inwoner of 596 
106 m3 per jaar naar 157 l per dag en per inwoner of 574 106 m3 per jaar. De voornaamste re-
den daarvoor ligt hem in het afgenomen belang van de zware industrie.  

Eenzelfde trend is merkbaar in andere geïndustrialiseerde landen zoals Duitsland en Zweden: 
een stijging van het huishoudelijke maar een daling van het industriële en agrarische verbruik. 
In jongere industrielanden daartegen ging het totale verbruik tot in de jaren negentig nog naar 
omhoog (Nederland: 980 106 m3 per jaar in 1980 en 1150 106 m3 per jaar in 1993) 
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Figuur 1.3  Gemeten waterverbruik in 
een huishouden van twee (met spaar-
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Figuur 1.4  Geme-
ten waterverbruik 
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Tabel 1.1 geeft voor een gemiddeld gezinslid de verdeling van het waterverbruik over de di-
verse posten. De tabel dient met een korrel zout genomen. Elk huishouden zal wel een eigen 
verdeling laten optekenen, maar gemiddeld, over alle leden van zeer veel huishoudens samen,
ziet het plaatje er min of meer uit als in de tabel. Opvallend is het niet onbelangrijke aandeel 
van toiletspoeling in het totaal.

Tabel 1.1 Huishoudelijk waterverbruik, verdeling over de verschillende toepassingen
Post Verbruik

(l/pers.dag) %
Koken 3 3
Vaat 8 7
Bad/douche/lavabo 39 33
Was 16 13
Schoonmaak 5 4
Tuin 5 4
Toiletspoeling 43 36

Totaal 119 100

1.2.4.2 Meetwaarden 
Huishoudens 

Figuur 1.3 geeft het waterverbruik, als genoteerd in een huishouden van twee. De woning heeft 
geen regenwaterput maar in wel 2 dienstkranen, 1 keukenkraan, 3 lavabo’s, 2 toiletten met spaartoets, 
1 ligbad en 1 douche. Volgens de figuur ligt het daggemiddelde verbruik per gezinslid bij 95.5 l 
over in totaal 207 dagen. Zou het kunnen dat de spaartoiletten voor deze lagere waarde zor-
gen, vergeleken met de 120 liters per dag?  

Figuur 1.4 toont het waterverbruik in functie van het aantal gezinsleden (n), als gemeten in 47 
woningen. Als meest waarschijnlijke rechte door de meetpunten hebben we: 

62.0²r

026.0008.0

n072.0017.0bnaG

ba

w







Of, per gezinslid wordt gemiddeld 72 liter drinkwater per dag verbruikt, een waarde lager dan 
de 95.5 liters, genoteerd in het huishouden van twee, en heel wat lager dan de 120 liters, die 
voor het ganse land geldt. Of ook hier spaartoiletten of het gebruik van regenwater voor dit 
zuinige resultaat zorgden, is niet geweten. Wel is de spreiding tussen de meetwaarden aan-
zienlijk, met een maximum van 190 liters per dag per gezinslid en een minimum van 24 liters 
per dag per gezinslid. Nemen we als ontwerpwaarde de 95% waarde voor de helling van de 
meest waarschijnlijke rechte, dan is het resultaat 115 liters per dag en per gezinslid, een getal
dicht bij 120 liters. En natuurlijk, 47 woningen zijn niet direct een statistisch representatief 
staal voor in totaal meer dan 3500000 huishoudens. Wel leren deze meetwaarden dat er een 
hemelsbreed verschil bestaat tussen huishoudens. 

Scholen 

Bij scholen hangt het waterverbruik onder andere af van het type onderwijs (lager, middel-
baar, technisch, beroeps). Metingen gedurende 25 weken in 4 scholen, met 1: middelbaar on-
derwijs (700 leerlingen), 2: lager en middelbaar onderwijs (825 leerlingen), 3 en 4: lager on- 
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Figuur 1.5 Wekelijks waterverbruik in een middelbare school met 700 leerlingen 
(in de tekst school 1 genoemd) 

Figuur 1.6 Gebouwaansluiting (rood kader) in geval de druk aan het aansluit-
punt volstaat

Figuur 1.7 Gebouwaansluiting in geval drukverlaging nodig is 
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derwijs (212 en 125 leerlingen), gaven als gemiddeld waterverbruik per leerling en per dag: 
School 1 16.9 l/dag
School 2 17.9 l/dag
School 3 13.6 l/dag
School 4 9.8 l/dag

Figuur 1.5 toont de wekelijkse waarden voor school 1. Een week staat voor 4.5 dagen van 8 
uur met de leerlingen aanwezig. Tussen de opeenvolgende weken zien we grote verschillen. 
Dit heeft onder andere te maken met verlofdagen, uitstappen buiten de school, enz. Hoe dan 
ook, het grootste deel van dit waterverbruik gaat naar toiletspoeling. Gemiddeld voor de 4 
scholen komen we uit op 15.5 liters per leerling en per schooldag, heel wat minder dan in wo-
ningen per gezinslid. In die 15.5 liters zit ook het waterverbruik door het personeel. 

Andere 

Geen meetgegevens.

1.3 TECHNOLOGISCHE ASPECTEN

1.3.1 Gebouwaansluiting
Voor de gebouwaansluiting, d.w.z. het geheel van leidingen en toebehoren vanaf de straat tot 
voorbij de watermeter, is de watermaatschappij verantwoordelijk. Buiten loopt de aansluitlei-
ding op vorstvrije diepte naar het gebouw volgens een tracé loodrecht op de rooilijn. Via een 
beschermingshuls met dichte voeg tussen leiding en huls komt de leiding door de keldermuur 
naar binnen. Is er geen kelder, dan gaat de leiding analoog de meterput in en uit. In de kelder 
of in de meterput monteert de maatschappij op de aansluitleiding in een gelode afsluitkraan, 
een watermeter en stroomafwaarts van de meter een tweede afsluit en aflaatkraan. De twee 
afsluitkranen maken het mogelijk bij vervanging van de meter de gebouwinstallatie los te
koppelen van de aansluitleiding (figuur 1.6, rood kader). 

1.3.2 Installatieschema’s
Voor een juiste uitbouw van de gebouwinstallatie zijn volgende elementen beslissend: is de 
waterdruk in het aansluitpunt voldoende voor de hoogste verdieping? Wat met de brandlei-
dingen? Wat met het warme tapwater? Wat met het regenwater? 

1.3.2.1 Waterdruk in het aansluitpunt?  
Voldoende Bij laagbouw doorgaans het geval. Voldoende kan ook bij middelhoog, 

maar is uitgesloten bij hoogbouw. Zo het geval, wordt de installatie zeer 
eenvoudig. Na de tweede afsluit en aflaatkraan komt een filter, een terug-
slagklep en een derde afsluit en aflaatkraan (figuur 1.6). Daar voorbij begint 
het gebouwnet.

Te hoog,>6 Bar Komt voor bij laagbouw. Na de derde afsluit- en aflaatkraan zit dan een 
drukventiel in de leiding, dat de waterdruk terugbrengt tot  3.5 Bar (figuur 
1.7). Er voorbij begint het gebouwnet.

Onvoldoende Het geval bij hoogbouw en mogelijk bij middelhoogbouw. Bij middelhoog-
bouw bedient men na de terugslagklep de hogere verdiepingen met pompen
of hydrofoorgroepen. Die voeden het verdere bebouwnet. Bij hoogbouw
werkt men met tussenreservoirs. Daarbij wordt het gebouw in zones van 6
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Figuur 1.8 Drukverhoginginstallatie bij middelhoogbouw 

Figuur 1.9 Werken met tussenreservoirs bij hoogbouw
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Dit boek is online te koop (klik hier) 

http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033495090/installaties+sanitair+en+gas+gebouwentechniek+-+deel+5
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Installaties
sanitair en gas

Met dit vijfde boek uit de reeks over de gebouwentechniek gaat het van het gebouw naar de 
installaties, nodig om een gebouw leefbaar en bruikbaar te maken. Het volledige pakket omvat 
de elektrische en elektromechanische installaties, de data-infrastructuur, de sanitaire instal-
laties, de gasverdeling en de installaties voor verwarming, ventilatie en zo nodig koeling en 
luchtbehandeling, zij het dat elektrische installaties, elektromechanische installaties en de data-
infrastructuur buiten deze reeks vallen (zie referenties en literatuur). 

Dit vijfde deel behandelt de sanitaire installaties met de verdeling van koud tapwater, warm 
tapwater en regenwater, de afvoer van afvalwater en de verdeling van aardgas. Andere gassen 
vallen buiten het bestek van het boek, al heeft men er in ziekenhuizen, laboratoriumgebouwen 
en industriële complexen mee te maken. Voor een goed begrip van alle elementen die in het 
boek aan bod komen, is enige kennis van de hydraulica en de stroming in leidingen onontbeerlijk. 




