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WaterSpaarders

Namens de drinkwatersector is Vewin toege
treden als partner van het programma Water
Spaarders van de Missing Chapter Foundation. 
Oprichtster en directeur Laurentien van Oranje 
over hoe de onbevangen vragen, meningen en 
ideeën van kinderen op het gebied van duur
zaamheid besluitvormers kunnen inspireren. 

‘Gezamenlijk de  
natuur versterken’
Het kabinet presenteerde onlangs 
een nieuwe visie op de natuur in  
Nederland. ‘Kern daarvan is dat de 
natuur niet beschermd moet wor
den tégen de samenleving, maar dat 
de natuur versterkt moet worden 
mét de samenleving’, aldus staats
secretaris Sharon Dijksma bij de 
presentatie.

‘Je krijgt niet vanzelf 
goed drinkwater’
Tijdens een werkbezoek aan de 
drinkwaterproductielocatie Andijk 
van PWN gaf Tweede Kamerlid en 
waterwoordvoerder Barbara Visser 
(VVD) toelichting op enkele stand
punten van haar partij op het gebied 
van water en natuur. ‘Het op peil 
houden van de zoetwatervoorzie
ning is één van de grootste uitdagin
gen waar we voor staan.’ 

6

16

10

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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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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Win-win voor natuur  
en drinkwater
Grotere natuurgebieden, een betere be
scherming van drinkwaterbronnen en meer 
recreatiemogelijkheden. Dat is de uitkomst 
van de Groene Tafel Natuur & Drinkwater die 
op initiatief van Vewin eind april plaatsvond 
in Kasteel Groeneveld in Baarn. Doel: samen 
zoeken naar een nadere invulling van de 
nieuwe Natuurvisie van het ministerie van EZ. 

‘Gebiedsdossiers  
wettelijk verankeren’

Ook in Drenthe is de afgelopen jaren 
hard gewerkt aan het opstellen van 
de gebiedsdossiers die de risico’s 
rondom drinkwaterwinningen  
in kaart moeten brengen. Karst 
Hoogsteen, directeur van WMD, 
beschrijft het proces en de 
noodzakelijke vervolgstappen.
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‘Maatregelen gebieds-
dossiers nu uitvoeren’
Gebiedsdossiers zijn een belangrijk instrument 
om risico’s rondom een drinkwaterwinning  
– door activiteiten van overheden, burgers of 
bedrijven – in kaart te brengen. IPObestuurs
lid Josan Meijers over de bescherming van het 
grondwater en de noodzaak om de afgesproken 
maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Europese verkiezingen

Dit jaar is het jaar van de Europese verandering: 
er treedt in 2014 zowel een nieuw Parlement 
als een nieuwe Commissie aan. Waterspiegel 
zet alle actuele Europese ‘waterdossiers’ en de 
standpunten van de politieke partijen nog even 
op een rijtje.
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