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‘Het liefst zou ik  
microplastics verbieden’

Sinds september 2012 heeft Carla Dik-Faber als 
lid van de Tweede Kamerfractie van de Chris-
tenUnie (CU) onder andere het onderwerp  
‘water’ onder haar hoede. Een portret van een 
bevlogen voorvechter van duurzaamheid en 
meer aandacht voor water en milieu.

‘Waterbedrijf van de toekomst 
maakt 100% zuiver water’

Als het aan hoogleraar Innovatieve waterzuive-
ringsprocessen Walter van der Meer ligt, ziet 
de drinkwaterproductie in Nederland er in de 
toekomst heel anders uit. Uitgangspunt: de be-
hoefte van de klant. Mede daarom pleit hij voor 
100% zuivering via membraantechnologie. 

‘Linking pin bij kleinschalige 
ontwikkelingsprojecten’

Aqua for All zet zich in voor drinkwater en  
sanitatie voor de allerarmsten in de wereld, en 
treedt op als ‘verbindingsofficier’, om geld, mid-
delen en deskundigheid te mobiliseren. Ook de 
drinkwatersector is hierbij nauw betrokken.

‘Geen vrijemarkt-experimenten 
met drinkwater’

Toine Manders, sinds 1999 lid van het Europees 
Parlement voor de VVD, geeft zijn mening over 
enkele actuele water-gerelateerde dossiers in 
Brussel: prioritaire stoffen, de nieuwe aanbe-
stedingsrichtlijn en de concessierichtlijn.

Zoetwaterstrategie nét zo 
noodzakelijk als veiligheid

Dijkgraaf Hans Oosters van Hoogheemraad-
schap van Schieland en de Krimpenerwaard 
hoeft maar uit zijn werkkamer op de dijk langs 
de Nieuwe Maas in Rotterdam te kijken om 
zijn kerntaak te visualiseren: droge voeten en 
schoon water. Maar hij ziet ook iets anders: de 
strijd tussen zout en zoet water.
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Waterspiegel is een periodieke 
uitgave van Vewin, de Vereniging 
van waterbedrijven in Nederland. 
Waterspiegel brengt nieuws, 
achtergronden en opinies uit 
de wereld van (drink)water en 
aanverwante sectoren.
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aBonnementen 
Waterspiegel wordt gratis 
toegezonden aan mensen die 
beroepsmatig betrokken zijn bij 
de watersector. Adreswijzigingen 
kunnen worden gericht aan Vewin, 
Postbus 1019, 2280 CA Rijswijk. 
Verzoeken om een abonnement 
zijn ter beoordeling van de 
hoofdredactie.

Artikelen uit deze uitgave mogen 
worden overgenomen na toestem-
ming van de uitgever. De gebruikte 
foto’s zijn bedoeld als illustratie 
en hoeven niet de beschreven 
situatie letterlijk weer te geven. 
De redactie heeft zijn uiterste best 
gedaan om alle copyright-houders 
van gebruikt beeldmateriaal op 
te sporen. Indien u meent dat u 
rechthebbende bent, kunt u zich 
bij ons melden. 

Waterspiegel wordt verzonden in 
een seal van biofolie. Deze mat-
transparante folie is binnen 90 
dagen volledig composteerbaar 
en mag dus in de GFT-bak. 
Biofolie is gemaakt van de 
reststoffen van maisproducten en 
aardappelzetmeel.
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