Mobiele installatie
effectief bij
legionellabestrijding
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Techniek
Voor de reiniging van drinkwaterinstallaties maakt Lenting Waterservice uit De Goorn
gebruik van een mobiele reinigingsinstallatie. Het is een moderne vrachtwagen met
daarin acht dieselgestookte ketels met een vermogen van ruim 650 kW, een 12 m³
buffertank en een grote pomp waarmee middelgrote tot zeer grote drinkwaterinstallaties thermisch, chemisch en met water en lucht gereinigd en gedesinfecteerd
kunnen worden. Met deze vrachtwagen trekt Lenting het hele land door om procesen drinkwaterinstallaties te reinigen en daarmee legionellavrij te maken.
Tekst: Mari van Lieshout Fotografie: Bram Budel

E

igenaren van collectieve drinkwaterinstallaties zijn wettelijk verantwoordelijk voor de
veiligheid van hun installatie. Zij moeten de
juiste maatregelen nemen om legionellabesmettingen te voorkomen. Lenting Waterservice uit
De Goorn heeft er een specialisme van gemaakt. Het
bedrijf is onderdeel van de Lenting Groep die wordt
geleid door de neven Barry en Herk-Jan Lenting. Zij
vormen de derde generatie van het installatiebedrijf
Lenting dat zich al meer dan 75 jaar bezighoudt met
(collectieve) proces- en drinkwaterinstallaties.
Het bedrijf is op vele terreinen binnen het installatievak actief, maar een bijzondere expertise van
het familiebedrijf betreft de zorg voor legionellaveilige installaties. De medewerkers van Lenting
Waterservice hebben een dagtaak aan het beheer en
onderhouden van prioritaire drinkwaterinstallaties
in onder andere ziekenhuizen, verzorgingshuizen,
hotels, asielzoekerscentra, zwembaden en jachthavens én installaties met een zorgplicht zoals scholen,
sporthallen en kantoorgebouwen.

Drie technieken
Voor de uitvoering van de meest effectieve reinigingsmethode kan Lenting beschikken over een
mobiele installatie waarmee Lenting de grootste
drinkwaterinstallaties met drie technieken kan reinigen: thermisch, chemisch en water-luchtreiniging.
Deze laatste techniek is feitelijk een vorm van mechanisch reinigen. Met pulsen
worden luchtbellen in het
systeem gebracht waarna de
werveling van het water de
biofilm in het leidingsysteem
los slaat. De mobiele installatie is ingebouwd in een grote
vrachtwagen. Waarom eigenlijk een mobiele installatie, als
het thermisch reinigen van de drinkwaterinstallatie
in grote complexen ook met de eigen warmwatervoorziening van het gebouw kan gebeuren? 'Dat kan
inderdaad,' reageert Barry Lenting, 'maar dan kost
het allemaal veel meer tijd. Voorschriften zeggen hoe
lang je bij een bepaalde temperatuur moet spoelen.
Dat is bij 70 °C 5 min. bij elk tappunt. Stel dat er in een
gebouw honderdvijftig tappunten aanwezig zijn, dan
is alleen al voor het spoelen meer dat 12,5 uur nodig.
Dan is de tijd voor het opwarmen van het warme wa-

ter nog niet meegerekend. Daar komt nog bij dat het
vaak erg lastig is om met de bestaande gebouwinstallatie het water te verwarmen tot 70 °C. Dan moet je
dus met lagere temperaturen gaan werken, met 65 °C
gedurende 10 min. Ook weer op elk tappunt natuurlijk. Met onze vrachtwagen hebben we een capaciteit
tot onze beschikking van 25 m3/h van minimaal 80 °C.'
Wanneer een legionellabesmetting zich beperkt tot
een deel van het gebouw, kan de thermische reiniging doorgaans wél met inzet van de eigen warmwaterinstallatie gebeuren. Maar dat heeft niet de
voorkeur van het bedrijf. Voor die situaties beschikt
Waterservice Lenting over een mobiele unit die op
een kar naar het betreffende gebouwdeel wordt
gereden. Net als de ketels in de vrachtwagen brandt
deze op diesel.

Veel tappunten
Als de installatie van een groot complex besmet is
en het gebouw heeft vele tappunten, dan biedt de
mobiele installatie in de vrachtwagen van Lenting
uitkomst. Dat was onder meer aan de orde bij een
24 verdiepingen tellend appartementsgebouw in
Maassluis met in totaal zo'n vijftienhonderd tappunten. Met een legionellateam van tien medewerkers
wist het bedrijf het gebouw in vier dagen volledig vrij
te maken van legionella.
Lenting: 'Dat vergt een behoorlijke voorbereiding. Je
moet je ervan verzekeren dat alle bewoners thuis zijn
of in elk geval dat alle
appartementen toegankelijk zijn. We beginnen
met de tappunten op de
3
bovenste verdieping en
werken per verdieping
naar beneden totdat het
drinkwaterleidingnet
van het hele gebouw is
gereinigd.'
Bij aanvang van het werk wordt de gebouwinstallatie
bij de watermeter losgekoppeld van het openbaar
waterleidingnet. Daarna neemt de vrachtwagen
water in van het waterleidingnet en wordt de afvoer
van de vrachtwagen aangesloten op het leidingnet
van het gebouw. Acht dieselgestookte ketels met
een gezamenlijk vermogen van 650 kW warmen dit
water op tot een temperatuur van 75 à 80 °C. Het
warme water wordt gebufferd in een 12 m3 groot vat

‘De vrachtwagen heeft een
capaciteit van 25 m /h
van minimaal 80 °C'
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achterin de vrachtwagen. De ketels zijn in cascade
geschakeld. Wanneer de hulp is ingeroepen door een
beheerder van een kleine instelling, is het niet nodig
alle acht ketels op te stoken; is er een legionellaprobleem in een groot gebouw, dan kunnen alle ketels
worden ingezet.

1.000 liter diesel
De vrachtwagen neemt voor de installaties zo'n
600 liter diesel mee. In de wagen is tevens een dieselgestookt aggregaat opgesteld voor de pompen. Met
een drukverhogingspomp die de druk tot maximaal
10 bar kan opvoeren wordt het hete water door de
drinkwaterleiding van het gebouw gepompt. Als
op het bovenste tappunt een watertemperatuur is
bereikt van tenminste 70 °C worden alle tappunten
opengezet, reden waarom een redelijk groot team
moet aanrukken. De monteurs hebben voortdurend
radiocontact met hun teamleider.
In de vrachtwagen is ook een kleinere pomp met
een vermogen van maximaal 8 bar aanwezig voor
complexen met minder bouwlagen. Verder is in de
vrachtwagen een olievrije compressor opgesteld
waarmee de reiniging
met water en lucht wordt
uitgevoerd. Voor de juiste
dosering van de lucht
wordt gebruikgemaakt
van flowmeters; afhankelijk van de waterafname komt er meer of minder
lucht in het leidingsysteem om op die wijze de puls
te reguleren. Tot slot is er in de vrachtwagen nog een
aparte doseerpomp aanwezig voor het chemisch
reinigen. Dat is maar kleine pomp omdat maximaal
0,8 procent reinigingsmiddel aan de installatie
mag worden toegevoegd. Waar nog ruimte is in de
vrachtwagen, wordt die ingenomen door vele meters

‘Na chemische reiniging kon
het schip opnieuw uitvaren’

slang. In alle kleuren en maten met verschillende
eigenschappen. Sommige slangen moeten bestand
zijn tegen zeer hoge drukken, andere tegen hoge
temperaturen of chemische stoffen.

Schip
Lenting Waterservice heeft de mobiele reinigingsinstallatie ook ingezet bij een legionellaprobleem
op een zeeschip dat aanmeerde in de Eemshaven.
Lenting: 'Schepen nemen uiteraard altijd een eigen
voorraad drinkwater mee. Om bacteriegroei in het
leidingwerk te voorkomen wordt Hadex aan het
water toegevoegd. Bij het schip van de reder die de
hulp van Lenting inriep was niettemin een tamelijk
ernstige legionellabesmetting vastgesteld omdat de
legionellabacterie resistent was geraakt voor Hadex.
We hebben de drinkwaterinstallatie van het schip
thermisch gereinigd, waarna het opnieuw schoon
kon uitvaren.'
Afhankelijk van de besmettingsgraad of aard of
leeftijd van de installatie besluit Lenting voor welke
ontsmettingswijze hij kiest. Wanneer bij de installatie kunststofdrinkwaterleidingen van een bepaald
type zijn toegepast, is thermisch reinigen met water
van 70 °C bijvoorbeeld al niet meer mogelijk. En
als vastgesteld is dat er een ernstige aangroei van
bacteriegroei (biofilm) aanwezig is, zal Lenting alle
drie technieken die de vrachtwagen aan boord heeft
inzetten: eerst reiniging met water en lucht, daarna
volgt een chemische ontsmetting en tot slot nog een
thermische reiniging. Het West-Friese bedrijf is gecertificeerd volgens BRL 6010. Wanneer het reinigingswerk erop zit, worden er op de kritische tappunten
watermonsters genomen. Als alles veilig, is kan de
installatie worden opgeleverd. <

Online legionellalogboek
Lenting Waterservice baarde enkele jaren geleden opzien met de introductie van het online legionellalogboek op de iPad
waarmee het voor beheerders van prioritaire drinkwaterinstallaties kinderlijk eenvoudig werd om uitvoering te geven aan
een verwantwoord legionellabeheer. Het betreft een applicatie voor de iPad waarmee zij nauwgezet en geheel volgens de
voorschriften de administratie van het legionellabeheersplan kunnen bijhouden. Alle gegevens van de uitgevoerde beheersmaatregelen worden realtime opgeslagen op de server van Lenting of – wanneer de eigenaar van de installatie zelf het
beheer heeft – in het eigen digitale logboek.
De beheersaspecten die staan beschreven in het beheersplan zijn allemaal in de app opgenomen. Degene die met de uitvoering van de beheersaspecten is belast, raadpleegt tijdens de inspectieronde bij elk tappunt op de iPad de te nemen maatregel. Wanneer hij de voorgeschreven tijd heeft gespoeld of wanneer de keerkleppen zijn gecontroleerd, vinkt hij dat in de
software aan. De applicatie voorkomt op deze wijze ook dat er onnodig lang op een tappunt wordt gespoeld. Als hij aan het
eind van zijn ronde is, exporteert hij de gegevens naar het digitale logboek waarmee de klus weer is geklaard. Waar anders
nog veel tijd gemoeid was met de invoer van de maatregelen, staan nu alle actuele data meteen in het logboek. Zonder
fouten en direct beschikbaar in het geval dat er een controle volgt.
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