Rapportage
Project:

Expertisecentrum
te Amsterdam

Opdrachtgever
Het Expertisecentrum Amsterdam
Opdrachtnemer
Leever Installatie Adviseurs B.V.
Demkaweg 11 KA
3555 HW Utrecht
Voorval
Waterschade op 2e verdieping gehuurd pand Het Expertisecentrum Nederland B.V.
Amsterdam
Schadedatum
15 november 2017
Opdrachtdatum
21 december 2017
Rapportagedatum
24 januari 2018

Project
Datum

: 20170367 – Waterschade Het Expertisecentrum te Amsterdam
: 24-01-2018

Blad 2

Opdracht
Op 21 december 2018 heeft Het Expertisecentrum Nederland B.V. Leever verzocht een
onderzoek in te stellen naar de mogelijke oorzaken van een eerder bij Het Expertisecentrum
opgetreden waterschade. Leever had daarbij onder meer de beschikking over de volgende
documenten:
− John Guest, productcatalogus
− John Guest, technical Specification - Drinks Dispense and Pure Water Fittings
− definitief expertiserapport 2072827.
Werkzaamheden Leever installatie adviseurs B.V.

Om naast bovengenoemde documentatie een goed beeld te krijgen van de situatie ter
plekke, is de heer Leever op vrijdag 19 januari 2018 op locatie bij Het Expertisecentrum
Nederland BV langs geweest. In de rapportage zal de situatie rondom het schadevoorval
onder meer worden getoetst aan de NEN1006-norm (Algemene voorschriften voor
leidingwaterinstallaties) en de Waterwerkbladen betreffende de aansluiting van de
waterkoeler op de waterinstallatie alsmede alles wat daarmee te maken heeft.
Bevindingen

Algemeen
Op 15 november 2017 is er een waterschade geconstateerd op de 2e verdieping van het
kantoorpand. Dit pand wordt gebruikt door Het Expertisecentrum Nederland B.V. en wordt
door Het Expertisecentrum gehuurd van XYZ Beheer B.V. De schade is ontstaan in de pantry
aan de noordzijde van het gebouw. In die pantry bevond zich ten tijde van het voorval een
waterkoeler die was aangesloten op de drinkwaterinstallatie, met tussenkomst van een
keerklep (Een keerklep, is een ventiel dat wordt gebruikt om water in één richting door te
laten. Het water duwt de klep bij het heenstromen open en sluit daarna weer door de veer.
Bij het terugstromen van het water sluit de klep door de kracht van het terugstromende
water plus de kracht van de veer). Met tussenkomst van een filter was de wateraansluiting
door middel van flexibele slangen gekoppeld aan de koeler. Deze slangen hadden een
diameter van 6mm. Op de kraan, die verwerkt zat in het aanrechtblad in de pantry, zaten
twee aansluitingen, één voor gekoeld en gefilterd water en één voor alleen gefilterd water.
In het kastje onder het aanrechtblad is een kniekoppelstukje los van de flexibele leiding
aangetroffen. Aan één zijde was de leiding uit de kniekoppeling geschoten, aan de andere
zijde zat de leiding er nog in. Op het moment van ontdekking kwam er water uit die leiding.
Gezien de ruime hoeveelheid water die de verdieping is opgestroomd moet de koppeling op
het moment van ontdekking al enige tijd los hebben gelegen.
Drinkwaterinstallatie

De drinkwaterinstallatie eindigt waar de aansluiting van de waterkoeler begint. Dat is na het
tappunt (beluchterkraan) in het kastje waar ook de close-in-boiler zich bevond. Deze
aansluiting was goed gemaakt. Ook al was het niet nodig, er was een keerklep EA geplaatst
als terugstroombeveiliging. Een dergelijke beveiliging is bij drankenapparaten alleen nodig
wanneer het apparaat warme dranken maakt, het kan echter geen kwaad indien een
dergelijke beveiliging ook aanwezig is bij koude drankautomaten. Voorts zijn er geen
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aanwijzingen gevonden van drukken in de drinkwaterinstallatie die hoger waren dan
toelaatbaar.

Voorschriften aansluiting waterkoeler
Pagina 17 van de installatie-instructie (zie bijlage 2) geeft aan dat er 8 mm slang gebruikt
moet worden. Er is echter gebruik gemaakt van 6 mm slang. Op pagina 15 van de
installatie-instructie (zie bijlage 3) wordt aangegeven dat een optioneel waterslot
waterschade helpt voorkomen. Er was geen waterslot gemonteerd en Het Expertisecentrum
is naar eigen zeggen ook nooit geadviseerd een waterslot te gebruiken. De aansluiting van
de waterkoeler voldeed derhalve niet aan de voorschriften van de fabrikant/leverancier. De
leidingdiameter was kleiner dan voorgeschreven en er is geen waterslot aangeboden (of
geplaatst).

Voorschriften gebruikte aansluitleiding
De gebruikte leiding is van het fabrikaat John Guest, type LLDPE, met een buitendiameter
van 6mm. Op de buis staat dat de druk die de buis kan hebben 16 bar is. In de
documentatie staat aangegeven dat de druk die de buis kan hebben 15 bar is (zie bijlage 4).
De druk die de koppelingen kunnen hebben is 16 bar (zie bijlage 5). De waterdruk van de
drinkwaterinstallatie voldoet aan de NEN1006.
Alle slangen en koppelingen moeten schoon en onbeschadigd zijn wanneer ze gebruikt
worden. Leidingen zijn, bij gebruik van twee handen, uit de koppeling te halen, door hard
tegen de gripring te duwen en krachtig de leiding eruit te trekken. (zie bijlage 1).
Bij onderhoud en vervangen van filters e.d. bij de drankenkoeler zullen er koppelingen
losgehaald moeten worden. Omdat de leidingen onbeschadigd moeten zijn, kan hetzelfde
stukje leiding in principe niet hergemonteerd worden in de koppeling. Er zal dan een stukje
afgeknipt moeten worden totdat de beschadiging er af is. Na de montage zal er getest
moeten worden zoals hieronder wordt omschreven.
Het is onduidelijk of de installateur bij hermontage steeds een stukje van de slang heeft
afgeknipt. Duidelijk is wel dat de leverancier zich niet heeft gehouden aan een aantal andere
voorschriften (zie ook hierna). Nu het afknippen van leidingen voorafgaand aan hermontage
veel tijd kost, zeker omdat dan ook leidingdelen vervangen moeten worden of met een
nieuw koppelstukje een nieuw stukje slang gemonteerd moet worden, is niet ondenkbaar
dat de installateur ook dit achterwege heeft gelaten.
Bij het openen, open houden en sluiten van de tapkraan van de waterkoeler treden lineaire
en axiale belastingen in de slangen op. Hier schrijft de productcatalogus één en ander over
op pagina 31 (zie bijlage 6). De belastingen treden op door waterslag vanwege de zeer snel
sluitende kraan. De leidingen waren in het geheel niet gebeugeld, terwijl dit wel wordt
voorgeschreven. Hierdoor zijn de leidingen en de gebruikte kniekoppeling niet spanningsvrij
gemonteerd.
Volgens pagina 30 (zie bijlage 5) van de productcatalogus wordt aangeraden om een test uit
te voeren voordat de leiding met koppelingen in gebruik wordt genomen. Er staat precies
omschreven hoe de test uitgevoerd moet worden. Deze test kan, volgens de omschrijving,
het beste schriftelijk vastgelegd worden om discussie te voorkomen. Het Expertisecentrum is
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naar eigen zeggen nooit gevraagd om te tekenen en is dan ook niet in het bezit van de
testresultaten.

Snelsluitende kraan
De tapkraan, waar alleen gefilterd en al dan niet gekoeld water uit komt, heeft een zeer
snelle sluiting. De kraan wordt geopend door het indrukken van een hendel. Wanneer de
hendel na het tappen los wordt gelaten sluit de kraan door de veerkracht. Dit gaat bijzonder
snel. De zeer snelle sluitingstijd zorgt voor waterslag. De sluiting gaat veel sneller dan
kranen met draaiknoppen of eenhendelmengkranen die je handmatig moet sluiten.
Ter plaatse zijn enkele visuele testen uitgevoerd bij de huidige opstellingen. Het hele
leidingwerk bewoog bij het sluiten van de kraan. De filter die op de koeler lag kwam
gedeeltelijk omhoog bij het sluiten van de kraan.

Waterslag
Zoals hierboven omschreven, vindt er waterslag plaats. De ISSO-publicate over waterslag geeft
op pagina 10 (zie bijlage 7) aan dat de drukken in dat geval 10 tot 25 bar kunnen zijn. Deze
drukken komen uit figuur 3.2 (zie bijlage 7). Hoe kleiner de diameter, hoe hoger de druk. De
grafiek heeft als kleinste diameter 10 mm. In dit geval is er echter slechts sprake van een
diameter van 6 mm, waardoor de drukken nog hoger zullen zijn! Onder de grafiek staat
omschreven dat bij het niet goed verbinden van koppelstukken schade niet valt uit te sluiten. De
waterslag gaat overigens niet de drinkwaterinstallatie in, omdat de waterkoeler is aangesloten
met tussenkomst van een keerklep.

Algemene voorwaarden leverancier
Nestlé beroept zich volgens Het Expertisecentrum op haar Algemene Voorwaarden, waarin een
vrijwaring is opgenomen voor het gebruik van ondeugdelijke materialen door Nestlé. In hoeverre
dit juridisch houdbaar is, kan ik niet beoordelen. De oorzaak van de schade is echter niet het
gebruik van ondeugdelijke materialen, maar er is door Nestlé niet deugdelijk gemonteerd, getest
en geadviseerd (zie hierna).
Evaluatie schadeoorzaken
Op grond van het voorgaande wordt hierna een aantal mogelijke oorzaken voor de opgetreden
waterschade besproken.

Mechanische kracht van buitenaf
Bij een goede verbinding lijkt het niet mogelijk dat een mechanische kracht van buitenaf de
schade heeft veroorzaakt. Als de verbinding goed is, kunnen slang plus koppeling 16 bar aan. Er
bestaan daarnaast geen aanwijzingen voor een van buitenaf opgetreden mechanische kracht.
Enkel ter fysieke controle ter plekke is de bedoelde slang voorzien van een koppelstukje in het
midden. Zelfs nadat er met twee personen (ieder aan één kant van het koppelstuk) aan was
gaan hangen, bleek de verbinding niet los te krijgen. Ook bij dezelfde test met een koppelstukje
dat al meerdere keren op dezelfde stukjes beschadigde slang was aangesloten, bleek de
mechanische kracht van buitenaf niet genoeg om de slang uit de koppeling te krijgen.

Mechanische kracht van binnenuit
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a). Te hoge druk vanuit de drinkwaterinstallatie?
Er bestaan geen aanwijzingen dat er ten tijde van het voorval ter plekke een te hoge druk in de
drinkwaterinstallatie heeft bestaan.

b) T
 e hoge druk in de aansluitleidingen?
Uitgaande van toegestane waterdruk in de drinkwaterleidingen, is dit vanuit de
drinkwaterinstallatie niet mogelijk. In de aansluitleiding kan echter wel een te hoge druk
voorkomen, namelijk door waterslag. In dit geval voerde een eventuele waterslag niet door in de
drinkwaterinstallatie, aangezien er een keerklep was gemonteerd.

Niet deugdelijke gemaakte verbinding in koppelstuk
Er is niet precies bekend wanneer er voor het laatst aan de aansluitleidingen is gewerkt. Er
vanuit gaande dat de verbinding voorafgaand aan het voorval gedurende langere tijd intact is
geweest, gaat het hier om een verbinding die door langdurig en/of veelvuldig verhoogde druk
heeft losgelaten. Bij een niet deugdelijke verbinding hoeft het niet om drukken te gaan die hoger
zijn dan is toegestaan in waterinstallaties.

Fabricagefout van slang of hulpstuk (kniekoppeling)
Bij de slang lijkt dat niet waarschijnlijk. De slang moet voor montage gecontroleerd zijn op
eventuele beschadigingen, zeker het uiteinde van de slang die in de verbinding is geschoven. Er
zijn ook geen aanwijzingen dat de slang zelf is gebarsten. Ook bij het hulpstuk (kniekoppeling)
lijkt dit niet waarschijnlijk. De fitting in zijn geheel en de behuizing waren niet beschadigd en
leken derhalve niet ondeugdelijk. Wat de verbinding betreft kan het ten aanzien van
fabricagefouten dan alleen nog gaan om de gripring (zie bijlage 1). Deze gripring is gemaakt van
kunststof met daarin verwerkt vier “weerhaakjes” van RVS die de slang op zijn plaats houden. Er
zijn geen aanwijzingen gevonden dat deze weerhaakjes niet goed zijn geweest. De kans daarop
is bovendien zeer klein.

Opzettelijke demontage
Er bestaat geen enkele aanwijzing dat dit het geval is geweest.
Conclusie
Een combinatie van factoren heeft geleid tot het ontstaan van de waterlekkage in het
aansluitleidingsysteem van de gefilterd of gefilterd en gekoelde drinkwatercombinatie. Die
factoren zijn:
1. Er trad waterslag op in de aansluitleidingen, hetgeen kan leiden tot hogere drukken dan de
verbindingen kunnen hebben.
2. Deze waterslag ontstaat door de snelsluitende kraan.
3. De te kleine buisdiameter (6 mm) leidt tot nog hogere drukken bij waterslag dan bij de
voorgeschreven buisdiameter het geval zou zijn.
4. De buis/slang was niet bevestigd met beugels, wat vooral bij waterslag zorgt voor extreme
krachten en spanningen op de buis/slang en de hulpstukken.
5. Het is aannemelijk dat de slangen bij onderhoudswerkzaamheden losgemaakt worden van de
koppelingen. Of daarbij is nagelaten de slangen conform de voorschriften een stukje in te
korten alvorens weer te worden bevestigd, staat niet vast. Wel staat vast dat de
leverancier/installateur op een aantal andere punten niet zorgvuldig de voorschriften heeft
nageleefd.
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6. Er zijn geen testrapporten aanwezig na montage of hermontage van de slangen.
7. Het Expertisecentrum is niet geadviseerd een waterstop te gebruiken. Evenmin is een
dergelijke waterstop geïnstalleerd.
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