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Position Paper 
 

Lekverliezen bij de drinkwatervoorziening 

s 

Aanleiding 
In 2007 heeft de Europese Commissie een mededeling uitgebracht met aanbevelingen in relatie tot 
waterschaarste en droogte. Hierin is ook aandacht gevraagd voor lekverliezen bij de drinkwatervoor-
ziening. De Commissie heeft een document opgesteld met adviezen en mogelijke maatregelen om 
lekverliezen te beperken. Voor de Nederlandse drinkwatersector is dit aanleiding om haar prestaties 
tegen het licht te houden en de ambities te herbevestigen. 
 
Ambitieuze doelstellingen voor lekverlies 
De lekverliezen bij de Nederlandse drinkwatervoorziening bedragen circa 5% van de totale jaarlijkse 
drinkwaterproductie. De drinkwatersector is trots op deze prestatie en stelt zich tot doel om dit lage ni-
veau vast te houden. De inspanningen van de sector bij onderhoud, vervanging en kwaliteit van mate-
rialen en werken zijn daar ook op gericht. In leveringsplannen wordt geanalyseerd en beschreven wat 
daarvoor ook in de toekomst aan investeringen nodig is.  
 De Nederlandse drinkwatersector stelt zich tot doel de hoge prestaties van het drinkwaternet 

toekomstgericht te garanderen 
 
Lekverlies laag en maatschappelijk verantwoord 
Het lekverlies in Nederland behoort met 5% tot de laagste ter wereld. Dit bevat overigens niet alleen 
feitelijk verlies door lekkage maar ook nog eens water dat is gebruikt om leidingen door te spoelen 
(spuien) en bluswatergebruik, meetfouten en eventueel illegaal gebruik. Verdere verlaging van lekver-
liezen is daarom feitelijk nauwelijks meer haalbaar. Lekverliezen bevinden zich bovendien ook uit oogpunt 
van maatschappelijke kosten en baten op een verantwoord niveau. 
 Lekverliezen van de Nederlandse drinkwatersector bevinden zich op een laag en maatschap-

pelijk verantwoord niveau 
 
Prestaties inzichtelijk 
Via een methodiek van benchmarking wordt gemonitord of het drinkwaternet van de waterbedrijven vol-
doende presteert. Indicatoren die daarvoor worden toegepast zijn het lekverlies en de tijd dat niet aan de 
vereiste waterlevering en druk wordt voldaan. Prestaties worden in de benchmark inzichtelijk gemaakt. 
Lekverliezen zeggen niet alleen iets over heden en verleden, maar worden ook gebruikt om voorspel-
lingen te maken voor noodzakelijke toekomstige investeringen. 
 Benchmarkindicatoren (lekverlies en ondermaatse levering) geven goed zicht op prestaties 

van het net  
 


