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 Natte koeltoren 

 
Wet- en regelgeving 
Activiteitenregeling Milieubeheer § 3.2.5 artikel 3.16a lid 1 

Waterwerkblad 1.4 G 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Ministerie van infrastructuur en waterstaat 

 

Toelichting 
Koeltorens hebben als doel warmte af te voeren. Koelwater wordt aan de omgevingslucht 
blootgesteld waardoor de warmte wordt afgevoerd. Hierbij vindt verdamping plaats waardoor 
er risico bestaat op het ontstaan van bacteriën zoals legionella.  

 

Voorschriften 
Activiteitenregeling Milieubeheer artikel 3.16a lid 1: “Ten behoeve van het voorkomen van 
risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel - voor zover dat niet mogelijk is -
het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone 
voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, beschikt degene die een inrichting met een 
natte koeltoren drijft over een risicoanalyse waarin is beschreven welke risico’s de natte 
koeltoren met zich meebrengt voor de omgeving alsmede over een legionella-beheersplan 
waarin de maatregelen zijn beschreven waarmee deze risico’s worden voorkomen, dan wel 
zoveel mogelijk worden beperkt. De drijver van de inrichting draagt er zorg voor dat het 
legionella-beheersplan wordt uitgevoerd.”  

 
Drinkwaterbedrijven kunnen in aansluitvoorwaarden specifieke voorschriften eisen, zoals het 
uitvoeren van onderhoud conform Waterwerkblad 1.4G. 

 

Frequentie monstername wordt onder meer bepaald door: 

• De nabijheid van instellingen waar mensen met een verminderd immuunsysteem 
verblijven. 

• Eventueel van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften door lokaal bevoegd gezag 
(provincie en/of gemeente). 
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 Natte koeltoren 

 
Zie tabel hieronder: 

 
 

Registratie natte koeltorens 
Om controles eenvoudiger te maken, dient de gemeente of de omgevingsdienst elke natte 
koeltoren op haar grondgebied te registreren. Het landelijk centrum hygiëne en veiligheid 
heeft hiervoor een richtlijn ontwikkeld genaamd “procedure koeltoreninventarisatie en 
registratie”. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken als zij natte koeltorens registreren. 
Dit is belangrijk bij een uitbraak, om op die manier sneller en adequaat maatregelen te 
treffen. Op dit moment is slechts een deel van alle natte koeltorens geregistreerd. Bij het 
rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) is een kaart beschikbaar waarop alle in 
bedrijf zijnde natte koeltorens aangeduid zijn. 
 
Documenten 
- Actuele Risicoanalyse. 

- Actueel Legionellabeheersplan. 

- Eventueel Meldingsplicht en maatwerkvoorschriften (afhankelijk van lokaal bevoegd 
gezag). 

- Rapportages watermonsters. 

- Eventueel specifieke voorschriften van het drinkwaterbedrijf. 

 

Gegevens blijven ten minste drie jaar bewaard. 

 

Categorie cf. BAT 
(Best Available 

Technology)
Locatie Frequentie monstername

1

Koeltoren <200m van ziekenhuis, verpleeghuis
e.d. waar mensen verblijven met een verminderd 
immuunsysteem 1x per maand

2
Koeltoren <200m van bejaardentehuizen,
hotels e.d. waarin zich veel mensen bevinden 1x per 3 maanden

3 Industriële koeltoren <600m van woonomgeving 1x per 3 maanden

4 Koeltoren >600m van woonomgeving 1x per jaar


