
 

 
Gezond water  
 
Langdurige stilstand van water (> 1 week) in combinatie met een temperatuur boven de 25 °C 
vergroot de kans op groei van Legionellabacteriën in een leidingwaterinstallatie. De 
aanwezigheid van deze bacterie en dat geldt overigens voor de meeste bacteriën is over het 
algemeen niet merkbaar. De Legionellabacterie is de veroorzaker van de veteranenziekte, die in 
lichte vorm alleen maar griepverschijnselen geeft maar in de zware vorm een longontsteking kan 
veroorzaken. Besmetting met deze bacterie heeft plaats via de longen door inademing van zeer 
kleine waterdruppeltjes die worden verspreid in de lucht (waternevel). De bacterie groeit in water 
bij een temperatuur tussen 25 en 55 °C met een optimum tussen 30 en 40 °C. Onder 25 °C vindt 
vrijwel geen groei plaats en boven 55 °C wordt de bacterie gedood.  
 
Hoe houdt u kwaliteitsveranderingen van het drinkwater beperkt? 
  
Met een aantal algemene aandachtspunten voor u als gebruiker van de leidingwaterinstallatie, 
kunt u de kans op een kwaliteitsverslechtering van het water minimaliseren.  
 
Weinig gebruikte tapkranen:  
 
In elke woning zijn tapkranen te vinden die maar zelden worden gebruikt. Dit leidt tot langdurige 
stilstand van het water in het leidingdeel naar die tapkraan. Gaat u voor uzelf eens na welke 
tapkranen minder dan eens per week worden gebruikt? Wellicht de kraan bij de handwasbak op 
het toilet, de kraan bij de wastafel op de logeerkamer, de bidetmengkraan, de badmengkraan etc. 
Het is verstandig deze tapkranen regelmatig – bijvoorbeeld wekelijks bij het schoonmaken – door 
te spoelen. Dat geldt dan zowel voor de koud- als warmwaterkranen. Als u de kraan gewoon 
opendraait is een halve minuut over het algemeen voldoende. Bij verder weggelegen tapkranen 
(schuur, garage, zolder) kunt u de spoeltijd verlengen tot één minuut. Bij mengkranen kiest u de 
middelste stand zodat zowel de koud- als warm waterleidingen worden gespoeld. Bij 
thermostatische mengkranen laat u de temperatuurinstelling ongewijzigd op 38 °C.  
 
Vakantie:  
 
Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan is het verstandig om op een aantal 
tapkranen het koude en warme water een minuut lang te laten stromen. Het gaat dan met name 
om die tapkranen waarvan u het water – bewust of onbewust – kunt binnenkrijgen door 
verneveling. Denkt u daarbij vooral aan de keukenkraan, de wastafelkraan, de douche, het bad, 
de whirlpool en – als u bij thuiskomst de tuin wilt gaan sproeien beslist ook de gevelkraan. Laat 
het water rustig stromen en voorkóm dat u daarbij het water vernevelt. U kunt daartoe de 
douchekop onder water in een emmer houden of het sproeistuk er af halen. Ook bij de tuinslang 
op de gevelkraan is het van belang eventuele sproeistukken te verwijderen. Als u het water 
opvangt in een gieter kunt u het gerust gebruiken voor de planten.  
 
Warmwatertoestel:  
 
Veelal bent u zelf in staat om de temperatuur van het warmwatertoestel te regelen. Zorgt u er 
voor dat op alle tapkranen het warme water ten minste een temperatuur van 55 °C heeft. U kunt 
hier over het algemeen aan voldoen als u het warmwatertoestel afstelt op 60 °C. Overdrijf niet ! 
Te hoge temperaturen leiden tot verbrandingsgevaar en tot een verhoogde kans op 
kalkafzettingen in het voorraadvat, het leidingwatersysteem en de kranen. Raadpleeg ook uw 
gebruik- en onderhoudsinstructies van het warmwatertoestel en vraag uw onderhoudsmonteur 
om uw instelling te controleren.  


