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Meeste Nederlandse drinkwater gewonnen uit grondwater

Het belang van schoon  
grondwater

Zo’n 60% van ons drinkwater komt uit grondwater: water dat ooit 

als neerslag op aarde terechtgekomen is, al dan niet is meegevoerd 

door rivieren en uiteindelijk de grond in is gesijpeld. Eenmaal in de 

grond legt het water vaak nog een lange reis af – soms wel van 

duizenden jaren. Tijdens die tocht wordt het water op natuurlijke 

wijze gezuiverd. 

Susanne Wuijts, beleidsadviseur, RIVM. Jelle Hannema, manager Asset Management, Vitens.
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De bodem fungeert als filter voor het passerende water, waardoor 

het meestal al van zeer goede kwaliteit is als het uit de grond wordt 

gehaald. De zuivering van grondwater is technisch dan ook een-

voudiger dan die van oppervlaktewater. 

Het grondwater voor drinkwater komt – afhankelijk van de  

locatie  – van diepten tussen 20 en 300 meter. Grondwater bevat 

vrijwel geen bacteriën of virussen: die zijn er op natuurlijke wijze 

uitgezuiverd. Daarnaast is er in de ondergrond geen voeding om te 

groeien, door het gebrek aan zuurstof en door de lage temperatuur. 

Het water neemt onderweg wel mineralen en andere stoffen op uit 

de bodem, zoals kalk, ijzer en mangaan. Doordat de bodem overal 

in Nederland verschillend is, verschilt ook de samenstelling van 

het grondwater per winlocatie.

Grondwater: erfgoed
Grondwater als bron voor drinkwater wordt gewonnen in onge-

veer 200 waterwingebieden in het zuiden, oosten en noorden van 

Nederland. De gebieden liggen meestal in of bij natuurgebieden, 

maar ook soms in landbouwgebieden of zelfs midden in de stad. 

Vanuit de waterwingebieden gaat het opgepompte water via onder-

grondse leidingen naar een productielocatie om het te zuiveren. 

Uitgangspunt voor de omgang met de bronnen is duurzaamheid: 

drinkwaterbedrijven pompen nooit meer water op dan een bron 

‘aan kan’. Ook de wingebieden worden duurzaam en ecologisch 

beheerd. De drinkwaterbedrijven streven in deze gebieden zo veel 

mogelijk naar bronvriendelijke functies, bijvoorbeeld door exten-

sieve recreatie toe te laten.

Wat is het belang van schoon grondwater voor de drinkwaterproductie? We 

vroegen het Susanne Wuijts, senior onderzoeker en beleidsadvi-

seur bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): 

‘In de kern wil je grondwater beschermen omdat het zo ingewik-

keld en kostbaar is om er – als het eenmaal vervuild is – veront-

reinigingen uit te halen. Daarom wordt grondwater beschouwd als 

erfgoed waar we als goed rentmeesters mee moeten omgaan, zodat 

ook de generaties na ons er gebruik van kunnen maken. Bovendien 

streeft Nederland, mede vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), 

naar het maken van drinkwater met eenvoudige middelen, uit 

bronnen die in kwaliteit niet achteruit mogen gaan. En omdat het 

niet eenvoudig is om grondwaterwinningen te verplaatsen, is het 

echt beter om ervoor te zorgen dat het grondwater schoon blijft. 

Dit beleidsuitgangspunt wordt het voorzorgsbeginsel genoemd.’

Het zuiveren van grondwater
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1.  Het grondwater wordt opgepompt uit de diepte en belucht om 
methaangas te verwijderen, en ijzer- en mangaandeeltjes te laten 
samenklonteren tot vlokken.

2.  Via grind- of zandfilters worden de ijzer-/mangaanvlokken verwijderd.

3.  Hard water (door kalk) wordt zachter gemaakt in pellet-ontharders; 
grote tanks met kalkmelk (of natronloog) en zilverzand. Kalk in het 
water hecht zich aan het zand en vormt korrels of ‘pellets’, die bezinken 
en worden afgevoerd voor recycling. 

4.  In zandfilters worden de laatste vlokjes (of kalkdeeltjes) uit het water 
gefilterd: nu is het grondwater drinkwater geworden.

‘VOORZORGSBEGINSEL  

UITGANGSPUNT VOOR  

BESCHERMING GRONDWATER’
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Welke partijen moeten zorgen voor schoon grondwater?

Wuijts: ‘Veel relevante wetgeving komt uit Brussel: de 

Grondwaterrichtlijn, de Drinkwaterrichtlijn, de Kaderrichtlijn 

Water en de richtlijnen met betrekking tot gewasbeschermings-

middelen, geneesmiddelen en prioritaire stoffen. Op basis 

hiervan stelt onze rijksoverheid – met name het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu – het Nederlandse beleid en regelgeving 

op, zoals de Drinkwaterwet of de Waterwet. De provincies zijn 

verantwoordelijk voor het diepe grondwater en de onttrekkingen 

door de drinkwaterbedrijven, terwijl de ondiepe winningen onder 

de waterschappen vallen. De drinkwaterbedrijven hebben een mo-

nitoringsplicht rondom hun grondwaterwinningen. Belangrijke 

partijen zijn ook de gemeenten, die in hun ruimtelijke beleid een 

integrale afweging moeten maken tussen de belangen van de 

drinkwatervoorziening en bijvoorbeeld de lokale economie. De 

Omgevingswet is in dat kader een belangrijk beleidsinstrument 

voor de drinkwatersector.’

Welke bedreigingen bestaan er voor het grondwater?

Wuijts: ‘Vroeger dachten we dat het grondwater redelijk ver-

schoond zou blijven van verontreiniging door menselijke in-

vloeden, maar dat blijkt niet te kloppen. De kwaliteit van het 

grondwater staat van verschillende kanten onder druk. Vanaf 

het maaiveld zakken ongewenste stoffen uit mest en gewasbe-

schermingsmiddelen de bodem in en komen in het grondwater 

terecht. Oude verontreinigingspluimen bewegen zich langzaam 

maar zeker door de ondergrond en kunnen grondwaterwinningen 

bedreigen. Ontwikkelingen zoals systemen voor ondergrondse 

warmte/koudeopslag (WKO) of aardwarmte, en boringen 

naar schaliegas brengen risico’s met zich mee, bijvoorbeeld 

door het doorboren van afsluitende kleilagen of het lekken 

van procesvloeistoffen in de bodem. Omdat het grondwater 

van nature zeer schoon is, kan het intrekken van opper-

vlaktewater dat vaak belast is met verschillende stoffen al 

een verslechtering van de ondergrondse waterkwaliteit op-

leveren. Dit is vooral een probleem bij ondiepe winningen 

zonder afsluitende kleilagen erboven, de zogenoemde zeer 

kwetsbare winningen.’

Wat zijn gebiedsdossiers en hoe dragen zij bij aan verbetering van 

de grondwaterkwaliteit?

Wuijts: ‘De drinkwaterbedrijven stellen samen met andere 

stakeholders rondom hun winningen gebiedsdossiers op, 

waarin de specifieke risico’s van dat gebied worden vastge-

legd. Daarnaast moeten afspraken worden gemaakt over 

mogelijke maatregelen en welke partijen verantwoordelijk zijn 

voor de uitvoering daarvan. Gebiedsdossiers bevatten informatie 

over de kwaliteit van het (grond)water waar drinkwater van wordt 

gemaakt, over bronnen van verontreinigingen en over de kwets-

baarheid van het watersysteem. Deze dossiers worden opgesteld 

om invulling te geven aan de KRW-doelen voor drinkwaterbron-

nen: de risicoanalyse en maatregelen die hier uit voortkomen, 

worden ingebracht in de stroomgebiedbeheerplannen.’

Grote zorgen
Vitens is een echt grondwaterbedrijf: zij maken vrijwel 100% van 

hun drinkwater uit grondwater. Hoe staat het volgens hen in de prak-

tijk met de kwaliteit van het grondwater?

Jelle Hannema, manager Asset Management bij Vitens: ‘In alge-

mene zin maken wij ons serieuze zorgen over de kwaliteit van 

het Nederlandse grondwater. Er zijn regionaal grote verschillen, 

maar ruwweg in de helft van onze 100 bronnen zien wij stoffen die 

we liever niet in het ruwe water voor drinkwater zouden zien. De 

staat van het grondwater is een indicator voor de kwaliteit van ons 

milieu en dat stemt niet gerust. Temeer omdat we volgens de KRW 

op termijn met minder inspanning drinkwater zouden moeten 

kunnen maken, terwijl je nu ziet dat het steeds meer moeite kost. 

Als drinkwaterbedrijf zullen wij altijd schoon en betrouwbaar 

drinkwater leveren, wat er ook gebeurt! Maar we moeten steeds 

meer problemen oplossen om dat voor elkaar te krijgen. En dat 

zijn eigenlijk altijd problemen die anderen hebben veroorzaakt. 

Wij voelen ons soms wel een beetje de afvalverwerker van de  

ondergrond, en dat kan niet de bedoeling zijn.’

‘HET GRONDWATER STAAT VAN VER-

SCHILLENDE KANTEN ONDER DRUK’

Grondwater kan er een heel 

mensenleven over doen om zich  

1 kilometer te verplaatsen.
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Overzicht van een grondwaterwinning met beschermingszones.
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Van de totale hoeveelheid Nederlands 
drinkwater wordt 60% van grondwater 
en 40% van oppervlaktewater gemaakt. 

60%

40%
Landbouw
‘We zien dat de belasting van nitraten en gewasbeschermingsmid-

delen uit de landbouw voortduurt en niet vermindert. Dat komt 

onder andere doordat de nitraatnormen uit de KRW nog steeds 

niet worden gehaald. Nitraat verhoogt de hardheid van het water, 

terwijl onze klanten graag zacht water willen. Dus moeten wij aan 

onze zuiveringen onthardingsinstallaties toevoegen, die enkele 

miljoenen euro’s per stuk kosten. En doordat wij kostendekkend 

moeten werken, moeten we die kosten doorberekenen in ons ta-

rief. Uiteindelijk betaalt de consument voor de nitraatuitstoot van 

de landbouw.’

‘Verder hebben wij te maken met concrete verontreinigingen door 

industriële activiteiten en meer diffuse verontreinigingen door 

medicijnresten en diergeneesmiddelen. Omdat de trend nog niet 

is omgebogen, weten we dus dat we hier ook de komende decen-

nia mee te maken zullen hebben. Er zal dus echt iets wezenlijks 

moeten veranderen, met name in de bedrijfsvoering van boeren.’

Met welke partijen werken jullie samen om de kwaliteit van het grondwater 

te verbeteren?

Hannema: ‘Om te beginnen natuurlijk de publieke partijen: pro-

vincies, waterschappen en gemeenten. Met name de rol van die 

laatste partij verandert de komende tijd, door de invoering van de 

Omgevingswet. Wij zijn benieuwd hoe de gemeenten hun afwe-

gingsbevoegdheden bij de ordening van de onder- en bovengrond 

uiteindelijk gaan invullen. Wij spannen ons nú al in om ervoor te 

zorgen dat de drinkwaterbronnen prioriteit krijgen binnen ruim-

telijke afwegingen. Het gaat tenslotte om een eerste levensbehoef-

te van de inwoners van die gemeenten. Het is ook hun kraanwater 

en dus ook hun eigen belang.’

‘Daarnaast werken we nauw samen met stakeholders, zoals 

landbouw- en milieuorganisaties, vertegenwoordigers van de 

farmaceutische industrie en van gewasbeschermingsmiddelenfa-

brikanten. Met deze partijen proberen we lokaal met pilots naar 

oplossingen te zoeken. Daarin wordt voortgang geboekt, maar het 

is maar mondjesmaat. Voor echte verbetering is een omwenteling 

nodig, een transitie naar een duurzame landbouw. Ik verwacht 

veel van overleg met het landbouwbedrijfsleven, bijvoorbeeld 

FrieslandCampina of organisaties zoals de Rabobank. Zij kunnen 

een ontwikkeling in gang zetten, bijvoorbeeld via de prijzen die 

ze betalen of de eisen die zij stellen aan hun leveranciers of bij het 

verstrekken van leningen.’

Wat betekent het voor jullie wanneer het grondwater verontreinigd is, en 

wat kunnen jullie dan nog doen?

Hannema: ‘Ons monitoringsysteem ziet verontreinigingen in het 

grondwater tijdig aankomen. Vervolgens hebben we een aantal 

oplossingen tot onze beschikking, afhankelijk van de specifieke 

situatie. Denk aan: maatregelen nemen bij de veroorzaker van de 

vervuiling, de winput verplaatsen binnen dezelfde winning, uit-

breiden van onze zuivering en ga zo maar door. Pas als dat gehele 

palet geen soelaas biedt, komt de uiterste maatregel in zicht: slui-

ten van een winning. Dat doen we met grote tegenzin, want het 

kost veel geld en moeite, en eerlijk gezegd hebben we steeds min-

der goede alternatieve locaties waarnaar we kunnen uitwijken.’

Concreet beleid nodig
‘De beste oplossing is een aanpak bij de oorsprong van de veront-

reiniging, en niet aan het eind van de keten. Wij willen gewoon 

een schone bron. Grondwater is van ons allemaal, voor ons alle-

maal en dat betekent dat we er samen netjes mee moeten omgaan. 

In het nieuwe Bestuursakkoord Water moet waterkwaliteit dan 

ook een prominente rol krijgen. Daarin moeten concrete maat-

regelen, resultaatverplichtingen en concrete investeringen een 

plaats krijgen, zodat de doelen van de KRW (o.a. een schone bron) 

behaald kunnen gaan worden. Actie is nodig. De politiek is nu echt 

aan zet met concreet beleid om de kwaliteit van ons grondwater 

te beschermen.’

‘POLITIEK IS AAN ZET OM  

GRONDWATER TE BESCHERMEN’

10% van de verontreinigingen van  het grondwater wordt door  particulieren veroorzaakt.


