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Legionella in drink-, kanaal- en bluswater

Legionella is een bacterie die in drink-, kanaal- en
bluswater kan voorkomen. In demiwater, stoom en
condensaat is de aanwezigheid van legionella on-
waarschijnlijk door het ontbreken van voedingsstoffen
en/of de aanwezigheid van temperaturen boven de
55°C. Het voorkomen van legionella en de besmet-
ting hierdoor is een verantwoordelijkheid van zowel
EdeA als de afnemers.

Omstandigheden en besmetting
Legionella groeit bij een combinatie van verhoogde
watertemperatuur tussen de 20 en 55°C, de aanwe-
zigheid van voedingsstoffen en slecht of niet-
doorstroomde leidingen.
Besmetting gebeurt door het inademen van aeroso-
len van water waarin legionellabacteriën aanwezig
zijn. Aerosolen ontstaan bij vernevelen of sproeien
van water. Bij het sproeien of vernevelen van water
moet men dus alert zijn op het risico van besmetting!

Omgaan met drinkwater
Op de Chemelot-site wordt drinkwater aangeleverd
via Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en dit
water heeft een temperatuur van 15 tot 17°C. Als het
hoogzomer is en de buitentemperatuur langdurig
hoog is, kan de temperatuur van het drinkwater bij
sommige afnemers boven de 22°C uitkomen. Dat
zorgt voor een verhoogde kans op groei van de legi-
onellabacteriën. Risicopunten zijn afgelegen afname-
punten met weinig afname, waar geen spoelhydran-
ten zijn, leidingen waar nauwelijks of niet doorstro-
ming is, leidingen die vlak onder het oppervlak liggen
en nooddouches.

EdeA controleert jaarlijks afgelegen afnamepunten
van drinkwater op aanwezigheid van legionella.
Wanneer legionella is aangetoond, adviseren we de
klant om het drinkwater in het gebouw meteen op
doorstromen te zetten totdat via bemonstering geen
legionella wordt aangetoond. Ook adviseren we het
drinkwater in het gebouw niet te drinken of te gebrui-
ken voor douchen en spuitwerkzaamheden. We blij-
ven bemonsteren totdat legionella niet meer aange-
toond is.

Bij langdurig hoge buitenluchttemperaturen meet
EdeA de watertemperatuur van drinkwaterstation

Elserheide. Als deze boven de 22°C is, wordt dit
drinkwaterstation inclusief de hoofdleidingen doorge-
spoeld met de drinkwaterspoelhydranten.

Bedrijven die weinig drinkwater afnemen, moeten
extra alert zijn op legionella. EdeA adviseert de be-
drijven daarover gevraagd en ongevraagd. Bijvoor-
beeld om bij een buitentemperatuur boven de 25ºC
minstens 1x per week te spoelen (boven 30ºC min-
stens 2x per week en boven 35ºC minstens 3x per
week). Bij douches wordt aanbevolen de watertem-
peratuur te meten wanneer de buitenluchttempera-
tuur hoger dan 25ºC is. En bij weinig gebruikte tap-
kranen is wekelijks doorspoelen aan te bevelen (IS-
SO-voorschrift).

Daarom is het goed dat elk bedrijf voor zichzelf na-
gaat wie intern voor de legionella bestrijding
zorgdraagt.

Omgaan met kanaalwater
Kanaalwater wordt op de site gebruikt voor koel-,
proces- en blusdoeleinden. Van oorsprong bevat
kanaalwater al diverse bacteriën. Bij opwarming van
het water is bacteriegroei in koelwatersystemen niet
uit te sluiten. Een effectief bacteriedodend program-
ma (chlorering) en periodieke controle van de biolo-
gische activiteit van het koelwater en met name in de
zomer op aanwezigheid van legionellabacterie zijn
dan ook een must.

Adembescherming
Indien bij warme temperaturen contact met waterne-
vel niet uit te sluiten is, wordt aanbevolen om pas-
sende adembescherming (P3SLmasker) dragen. Dat
geldt ook bij het gebruik van hydranten (blus-, koel-
en spoelactiviteiten), servicehaspels en sprinklersys-
temen.

Direct naar de huisarts
Als het inademen van waternevel niet voorkomen kan
worden (bij nooddouches, sprinklers of blussen),
moet men alert zijn op legionellabesmetting. Bij ziek-
teverschijnselen moet meteen contact worden opge-
nomen met de huisarts. Symptomen zijn: snel opko-
mende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel.
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