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mat-transparante folie is binnen 
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Uitgangspunt is zo 
schoon mogelijke 
bronnen
Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water 

(KRW) te halen en om het hoofd te bieden 

aan nieuwe uitdagingen is extra inzet nodig 

voor het verbeteren van de waterkwaliteit. 

Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, 

maar ook uit de dagelijkse praktijk. Manager 

Kwaliteit bij het Drentse drinkwater

bedrijf WMD Henk Brink weet er alles van: 

‘Wij hebben onlangs voor het eerst een  

actief koolfilter op een bron moeten plaatsen 

vanwege een gewasbeschermings middel.’ 

Een praktijkvoorbeeld.

6 Gewasbeschermings
beleid moet duurzamer

Er is op het gebied van waterkwaliteit voor

uitgang merkbaar, maar er zijn ook nog 

de nodige hardnekkige knelpunten, onder 

andere op het gebied van gewasbescher

mingsmiddelen. De evaluatie van de Tweede 

nota duurzame gewas bescherming geeft aan 

dat het tussendoel en de einddoelen voor de 

water kwaliteit met de huidige maatregelen 

niet gehaald zullen worden. Vewin pleit voor 

aanvullende maatregelen, op te nemen in de 

afspraken in het kader van de Deltaaanpak.

 

Green Deal  
Duurzame Zorg
Om te voorkomen dat medicijnresten een 

gevaar gaan vormen voor ons drinkwater, is 

het van groot belang dat diverse stakeholders 

concrete actie ondernemen. En dat is precies 

waarvoor de Green Deal Duurzame Zorg aan 

de lat staat. Kwartiermaker voor deze Green 

Deal en strategisch adviseur Duurzaamheid 

bij het Radboudumc Cathy van Beek, Lambert 

Verheijen (dijkgraaf bij het Waterschap  

Aa en Maas) en Annette Ottolini (algemeen 

directeur Evides Waterbedrijf ) geven hun 

visie op het vraagstuk van medicijn resten  

in/uit water.20


