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Volksgezondheid voorop

De wondere wereld van  
het Nederlandse drinkwater

In Nederland komt er altijd drinkwater uit de kraan; lekker, 

gezond én betaalbaar. Niet veel mensen staan er bij stil, maar 

eigenlijk is dat heel bijzonder. Nog maar 170 jaar geleden dronken 

we uit de gracht en stierven er jaarlijks vele Nederlanders aan 

cholera, buiktyfus en andere besmettelijke ziekten. Hoe hebben 

we die omslag voor elkaar gekregen?

Professor Jan Peter van der Hoek, hoogleraar drinkwatervoorziening, TU Delft.
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Aan de wieg van de Nederlandse drinkwatervoorziening staat Jacob van 

Lennep, Amsterdams aristocraat en schrijver. Het was hem opgevallen dat 

het water in zijn buitenhuis in de duinen bij Haarlem zoveel lekkerder was 

dan het drinkwater in Amsterdam. Rond 1850 vatte hij het idee op om duin-

water met leidingen naar de hoofdstad te transporteren. Zijn plan kreeg de 

wind in de rug toen de Engelse arts John Snow als eerste het verband wist 

te leggen tussen vervuild drinkwater en ziekteverwekkers. Dit leidde in 

Londen tot het ontwikkelen van waterzuiveringen en de aanleg van een 

waterleidingnet. De particuliere eigenaren van deze drinkwaterbedrijven 

en de leveranciers van pompen en leidingen wilden hun kennis en pro-

ducten graag exporteren. Samen met Van Lennep richtten ze vlak na 1850 

het eerste Nederlandse drinkwaterbedrijf op, de Amsterdamse Duinwater-

Maatschappij. Gaandeweg namen andere steden en regio’s het concept over. 

Zo ontstonden eind negentiende eeuw door het hele land honderden lokale 

en regionale drinkwatermaatschappijen. 

Volksgezondheid en drinkwater
Professor Jan Peter van der Hoek, hoogleraar drinkwatervoorziening aan 

de TU Delft en hoofd Strategisch Centrum bij Waternet, schetst hoe de 

Nederlandse drinkwatersector zijn huidige vorm heeft gekregen: ‘Vanaf 12 

december 1853 konden Amsterdammers drinkwater halen bij het tappunt 

aan de Haarlemmerpoort, voor een cent per emmer. In april 1854 begon de 

Duinwater-Maatschappij met de levering van water aan particulieren, door 

leidingen vanaf de Haarlemmerpoort naar woningen van abonnees. Het nut 

van de waterleiding bewees zich in 1866, toen Nederland werd getroffen door 

een cholera-epidemie. Het aantal doden in Amsterdam bleef opvallend laag 

en inmiddels weten wij waarom: door de aanleg van het waterleidingnet en 

rioleringen. Al snel realiseerden bestuurders het grote belang van betrouw-

baar drinkwater voor de volksgezondheid en kwam de drinkwatervoorzie-

ning in 1895 in publieke handen. Begin twintigste eeuw waren er zo’n 300 

bedrijven. Toen de bedrijven zich in 1952 verenigden in de Vereniging van 

waterbedrijven in Nederland (Vewin), waren er daarvan nog 199 over. 

Inmiddels is dat aantal door fusies teruggebracht naar tien.’

De kleine watercyclus
De drinkwatervoorziening is eigenlijk een leenstelsel: aan 

de grote natuurlijke watercyclus heeft de mens een kleine 

watercyclus toegevoegd. Wij ‘lenen’ een deel van het grond- 

en oppervlaktewater tijdelijk en maken er drinkwater van. 

Dat gebruiken we voor persoonlijke verzorging, drinken, 

koken en wassen, en voor de industrie. Na gebruik komt het 

meeste water terecht in het openbare riool of in een zuivering van 

een fabriek. Het riool voert naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie 

(rwzi), ook wel awzi genoemd: afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt 

het afvalwater zodanig gezuiverd dat het kan worden geherintroduceerd in 

de grote watercyclus, door lozing op het oppervlaktewater. Eenmaal daar 

kan het water opnieuw worden ingenomen voor drinkwaterproductie, de 

grondwatervoorraden aanvullen, of uiteindelijk in zee terechtkomen. Waar 

het hele verhaal opnieuw begint.

Waterketenpartners
De kleine watercyclus geeft ook een indicatie van de verschillende partijen 

die in Nederland betrokken zijn bij de waterketen. Drinkwaterbedrijven 

nemen op zo’n 200 locaties grond- en oppervlaktewater in voor de produc-

tie van drinkwater. Provincies zijn verantwoordelijk voor de benodigde 

afvoer via rivier neerslag

drinkwaterwinning

verdamping

verdamping

zee

polder

grondwaterstroming

Verzorgingsgebieden van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven.

De grote watercyclus.

10 drinkwaterbedrijven in Nederland leveren  
met bijna 5.000 medewerkers water aan  

meer dan 8 miljoen aansluitingen.
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vergunningen voor het onttrekken van 

grondwater voor de productie van drink-

water. Gemeenten zijn eigenaar en vaak 

beheerder van de rioolstelsels die het ge-

bruikte water afvoeren naar de rwzi’s, die 

worden beheerd door de waterschappen. 

Het ministerie van IenM bepaalt het beleid, 

zorgt via Rijkswaterstaat voor beheer van 

de grote oppervlaktewateren en voor moni-

toring van de waterkwaliteit daar, en via de 

Inspectie Leefomgeving en Transport voor 

toezicht en handhaving op (onder andere) 

de drinkwatersector.

Geen chloor nodig
Van der Hoek: ‘Samen hebben deze partners 

in 160 jaar een uitgebalanceerd systeem 

van drinkwaterproductie ontwikkeld, ge-

baseerd op grond- én oppervlaktewater. De 

basis is een natuurlijke zuivering, bijvoor-

beeld via zandfilters, bezinking of infiltratie 

in de duinen, aangevuld met verschillende 

andere technieken. De exacte opbouw van 

elk zuiveringsproces is anders, door uit-

eenlopende lokale omstandigheden. Maar 

er is één karakteristieke overeenkomst 

op alle Nederlandse zuiveringen: er wordt 

voor desinfectie geen chloor gebruikt! Dat 

is mondiaal gezien vrij bijzonder, maar wij 

hebben door onderzoek en innovatie een 

aantal goede alternatieven ontwikkeld, 

zoals behandeling met uv-licht, ozon en/of 

waterstofperoxide. Deze methoden doden 

bacteriën net zo goed als chloor, maar leve-

ren een veel betere smaak van het water op 

en voorkomen het ontstaan van schadelijke 

bijproducten. Verder zijn ook de kwaliteit 

en het beheer van de infrastructuur – de 

zuiveringsinstallaties en het distributie-

netwerk – essentieel voor het gewenste 

eindresultaat: goed en betrouwbaar water 

uit de kraan.’

Multi-barriers
Belangrijk hierbij is de multi-barrier-aan-

pak. De drinkwaterbedrijven nemen geen 

risico en passen altijd verschillende barriè-

res toe om ziekteverwekkende organismen 

onschadelijk te maken en microverontrei-

nigingen uit het ruwe water (grond- of op-

pervlaktewater) te zuiveren. Van der Hoek: 

‘Afhankelijk van de specifieke lokale situ-

atie bepalen de drinkwaterbedrijven welke 

zuiveringsstappen zij gebruiken. Dat kan 

gaan om combinaties van innovatieve tech-

nieken zoals dosering van ozon, bestraling 

met uv-licht of filtratie door membranen, 

met klassieke technieken zoals langzame 

zandfiltratie of actieve kool.’

Twee-ankerbenadering
Een ander belangrijk beginsel van de 

Nederlandse drinkwatervoorziening is de 

twee-ankerbenadering die voor oppervlak-

tewater wordt gebruikt. Om de kwetsbaar-

heid te verminderen, streven drinkwater-

bedrijven naar de beschikbaarheid van 

minimaal twee onafhankelijke bronnen. 

Mocht de inname van water op een bepaald 

punt moeten worden gestaakt – bijvoor-

beeld door lage waterstand of vanwege een 

verontreiniging in het rivierwater – dan is 

er altijd een alternatieve bron. Daarnaast 

zijn de distributienetten van de drink-

waterbedrijven aan elkaar gekoppeld, 

zodat eventuele tekorten altijd kunnen 

worden aangevuld vanuit delen van het 

land waar geen schaarste is. 

Het lijkt of alles prima is geregeld. Is de 

Nederlandse drinkwatervoorziening af?

Van der Hoek: ‘Je bent nooit klaar. Er die-

nen zich constant nieuwe uitdagingen en 

problemen aan. De kwaliteit van het drink-

water staat buiten kijf, maar de kwaliteit 

van de bronnen – het grondwater en het 

oppervlaktewater – staat onder druk. Al 

tientallen jaren hebben we te maken met 

wisselende bedreigingen, vaak uit de hoek 

van de landbouw en de industrie, maar in 

toenemende mate ook door andere oor-

zaken. In de jaren 70 van de vorige eeuw 

ging het daarbij vooral om fosfaten (in was-

middelen) en industriële lozingen, daarna 

in de jaren 80 nitraat, vanaf de jaren 90 

bestrijdingsmiddelen, en de laatste jaren 

zien we de opkomst van resten van genees-

middelen, hormoonverstorende stoffen 

en microplastics. Aanvankelijk kwamen 

we al deze problemen vooral in het op-

pervlaktewater tegen, maar inmiddels is 

duidelijk dat ze ook in het grondwater te-

rechtkomen. Gelukkig kunnen we voor elk 

probleem wel een oplossing ontwikkelen, 

en kunnen de drinkwaterbedrijven alle 

ongewenste stoffen uit het water zuiveren. 

Maar het vergt veel aandacht, tijd, energie 

en geld. Vanuit het voorzorgsprincipe wil 

je dat soort stoffen gewoonweg niet in je 

drinkwater én niet in je bronnen voor 

drinkwater. Je kunt op dit gebied dus  

eigenlijk nooit achteroverleunen.’

Wat voor bedreigingen ziet u voor de komende 

jaren?

Van der Hoek: ‘Er zullen altijd wel industri-

ele lozingen plaatsvinden en we zullen ook 

steeds weer nieuwe chemische stoffen aan-

treffen. Dat dit een actueel probleem is, zien 

we aan de verontreiniging van de Maas met 

pyrazool in 2015 en recentelijk de proble-

Een Nederlander verbruikt 

ongeveer 120 liter drinkwater 

per dag.
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men met GenX in Dordrecht. Maar ons sys-

teem is erop ingericht, met monitoring van 

het ruwe water, laboratoriumonderzoek en 

degelijke zuiveringsprocessen. Omdat wij 

aan de monding van enkele internationale 

rivieren liggen, is ook een Europese aanpak 

essentieel. Samen met de waterketenpart-

ners en betrokken stakeholders, zoals de 

landbouwsector, de zorg en de farmaceu-

tische industrie, moeten we zoeken naar 

integrale waterketenoplossingen aan de 

voorzijde. Dat wil zeggen: meer aandacht 

voor schone bronnen, in plaats van ‘end-of-

pipe’ extra zuiveren. Gelukkig zien we de 

laatste jaren diverse positieve ontwikke-

lingen op dat gebied, bijvoorbeeld binnen 

de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. 

Een goed voorbeeld is het Pharmafilter dat 

afvalwater van ziekenhuizen ter plekke 

zuivert, zodat het als schoon water kan 

worden geloosd op het oppervlaktewater. 

Maar je kunt ook denken aan de inzet van 

plaszakken na gebruik van röntgencon-

trastmiddelen, en het niet meer door de wc 

wegspoelen van overgebleven medicijnen. 

Voor de langere termijn zal moeten worden 

gewerkt aan de ontwikkeling van ‘green 

pharmacy’: medicijnen die niet of minder 

schadelijk zijn voor het milieu. Een andere 

welkome stap is de hotspot-analyse die de 

waterschappen hebben uitgevoerd om te 

zien welke rwzi’s de grootste problemen 

hebben op het gebied van medicijnresten in 

water. Wat er op dit gebied nog mist, zijn 

wettelijke normen voor het voorkomen van 

bepaalde stoffen in gezuiverd afvalwater, 

oppervlaktewater en grondwater; dat zou 

de bereidheid om samen te werken wellicht 

kunnen vergroten.’

Klimaatverandering
‘Een andere belangrijke bedreiging zijn 

de gevolgen van de klimaatverandering, 

althans de mate waarin we daar last van 

gaan krijgen. Want dát we daar in de 

drinkwatervoorziening iets van merken, 

staat voor mij als een paal boven water. Ten 

eerste het temperatuureffect: wat betekent 

het voor de kwaliteit van het drinkwater 

in het distributienet als de buitentempera-

turen langere tijd boven de 30 ºC liggen? 

Daarnaast krijgen we door de grotere 

weersextremen te maken met grotere ver-

schillen in waterafvoer van de rivieren. In 

lange droge perioden staat een regenrivier 

zoals de Maas vrijwel stil en kunnen we al 

snel geen water innemen. Weinig water 

in een rivier betekent ook dat het gehalte 

ongewenste stoffen per liter toeneemt, 

want die worden dan minder verdund. 

Daarnaast kan zout zeewater dieper het 

land indringen via rivieren met een lage 

afvoer: er is dan minder ‘tegendruk’ van 

het rivierwater. Dat kan betekenen dat 

innamepunten in het westen van het land 

gesloten moeten worden, want zout kan 

met de in Nederland gebruikte technieken 

niet makkelijk uit het ruwe water worden 

gezuiverd. Een stijgende zeewaterspiegel 

verergert dat probleem, en voegt er een an-

der aspect aan toe: toename van zoute kwel 

langs de kust. De hogere waterdruk op zee 

duwt als het ware zout grondwater onder 

de duinen door, waar het in de polders naar 

boven komt.’

Integrale waterketenoplossingen
Samenvattend: het Nederlandse drink-

water is mondiaal gezien van topkwaliteit, 

maar het kost steeds meer moeite om dat 

zo te houden. De kwaliteit van de bron-

nen – het oppervlaktewater en het grond-

water  – staat onder druk, zowel door ver-

ontreinigingen als gevolg van menselijke 

activiteiten als door gevolgen van klimaat-

verandering. Oplossingen zullen moeten 

worden gevonden door een integrale aan-

pak binnen de Nederlandse waterketen en, 

internationaal, in EU-verband.

Kwaliteit staat voorop
Met zoiets belangrijks als drinkwater en dus de gezondheid van elke Nederlander 
kun je niet voorzichtig genoeg omgaan. Daarom ook is er een uitgebreid en zeer 
adequaat veiligheidsnet opgetrokken rond de drinkwatervoorziening. Zo adequaat 
dat de drinkwaterbedrijven 99,9% van de tijd voldoen aan alle wettelijke eisen en 
normen.

Regelgeving
De Drinkwaterwet en de onderliggende regelgeving bevatten o.a. regels voor de kwa-

liteit, de leveringszekerheid en de bedrijfsvoering. In het Drinkwaterbesluit en de 

Drinkwaterregeling zijn de normen voor de kwaliteit van drinkwater voor menselijke 

consumptie opgenomen, en de vereisten voor monitoring en analyse. Deze zijn geba-

seerd op de Europese Drinkwaterrichtlijn.

Meetprogramma
Alle drinkwaterbedrijven voeren een wettelijk meetprogramma uit om de kwali-

teit van het geleverde drinkwater te controleren. Ze meten de kwaliteit na de laat-

ste zuiveringsstap en op verschillende plaatsen in het distributienet. Voor enkele 

parameters wordt ook steekproefsgewijs bij de klant thuis gemeten. De resultaten 

van het meetprogramma worden gerapporteerd aan de ILT. Het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzamelt en bewerkt de resultaten voor de ILT. 

Wat wordt gemeten? 

-  Gezondheidskundige parameters (indicatoren voor ziekteverwekkende bacteriën)

-  Gezondheidskundige parameters, niet acuut (indicatoren voor chemische stoffen)

-  Bedrijfskundige parameters (indicatoren die geen risico’s opleveren voor de gezond-

heid, maar die onvolkomenheden kunnen aanduiden in de productie of distributie 

van drinkwater)

-  Klantgerichte parameters (waaronder hardheid, troebelingsgraad)

 

Bron: De kwaliteit van het drinkwater in 2015, ILT

Drinkwater levert een 

belangrijke bijdrage aan de 

volksgezondheid.


