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Waterspiegel wordt gratis 
toegezonden aan mensen die 
beroepsmatig betrokken zijn bij 
de watersector. Adreswijzigingen 
kunnen worden gericht aan 
Vewin, Postbus 90611, 2509 LP 
Den Haag. Verzoeken om een 
abonnement zijn ter beoordeling 
van de hoofdredactie: 
redactiewaterspiegel@vewin.nl.

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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Dossier STRONG:  
bescherming grondwater 
Zowel bovengronds als ondergronds wordt 
het in Nederland steeds drukker. Belangen 
van de drinkwatervoorziening kunnen onder 
druk komen te staan door andere activiteiten. 
Hoe gaan drinkwaterbedrijven daarmee om? 
Twee praktijkvoorbeelden, uit Brabant en 
Gelderland.

Kustpact
Het Kustpact heeft als doel de 
gezamenlijke waarden van de 
kust te erkennen, bestuurlijke 
intenties uit te spreken en 
afspraken te maken over wat 
nodig is voor het behoud en 
ontwikkeling van de kust. 
In het overleg over dit pact 
vertegenwoordigt Joke Cuperus 
(directeur PWN) de belangen van 
de drinkwatersector.
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Vewin Lobby-agenda
Traditiegetrouw presenteert Vewin 
rond Prinsjesdag haar jaarlijkse Lobby- 
agenda. De stuurgroepsecretarissen ver-
tellen meer over hun drie meest actuele  
dossiers op het gebied van Bronnen 
& Kwaliteit; Bodem & Infrastructuur;  
Beveiliging & Crisismanagement; Doel-
matigheid, Transparantie en Waterketen; 
Communicatie.22


