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Nooddrinkwatervoorziening in Zweden

Duurzamer, schaalbaar en  
servicegerichter

Eind april heeft een delegatie van de Nederlandse drinkwater sector 

een werkbezoek gebracht aan het drinkwaterbedrijf Stockholm 

Vatten en de National Food Agency in Uppsala. De drinkwater-

bedrijven wilden graag met eigen ogen zien hoe in Zweden de 

nooddrinkwatervoorziening is ingericht en georganiseerd. Het 

Zweedse nooddrinkwatersysteem wordt in West-Europa steeds  

meer toegepast en biedt wellicht ook kansen voor Nederland.

De Drinkwaterwet verplicht de drinkwater-

bedrijven in Nederland om bij een uitval 

van de drinkwatervoorziening – of wanneer 

de levering vanuit oogpunt van volksge-

zondheid onaanvaardbaar is – nooddrink-

water te leveren. Nooddrinkwater is water 

dat bestemd is om te drinken of om voedsel 

mee te bereiden en dat niet via het reguliere 

distributienet wordt geleverd. 

De drinkwaterbedrijven plaatsen in zo’n 

geval een nooddrinkwatervoorziening, op 

distributiepunten die gemeenten tevoren 

hebben aangewezen. Met deze voorziening 

moet minimaal 3 liter nooddrinkwater per 

persoon per dag worden verstrekt. Naast 

de aanwijzing van distributiepunten zijn 

gemeenten ook verantwoordelijk voor on-

dersteuning en voor de doorlevering van 

nooddrinkwater aan mindervaliden. 

Demonstratie van het Combo Aqua-systeem
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Poolingcontract
Een nooddrinkwatervoorziening bestaat 

doorgaans uit een flexitank (een flexibele 

kunststof tank met een inhoud van 10 tot 

15  m3) en kraanstellen. De flexitanks wor-

den met een oplegger naar een vulpunt 

gereden of worden op de distributiepunten 

gevuld via tankwagens. Inwoners kun-

nen dan met schone jerrycans, flessen of  

waterzakken drinkwater komen tappen. In 

2011 hebben de tien drinkwaterbedrijven 

een landelijk poolingcontract afgesloten 

waarmee bedrijven een beroep kunnen 

doen op elkaars nooddrinkwatermateriaal, 

personeel, transportcontracten en vulpun-

ten. Hiermee is het mogelijk om op gro-

tere schaal en in een korter tijdsbestek een 

nooddrinkwatervoorziening op te bouwen. 

Vervangingsopgave
De verantwoordelijkheid voor de inzet van 

nooddrinkwater is vanaf 1990 verschoven 

van de gemeenten naar de drinkwater-

bedrijven. Dit heeft geleid tot flinke inves-

teringen in materiaal en middelen. Maar de 

flexitanks zijn niet eeuwig houdbaar en een 

aantal bedrijven staat voor een vervangings-

opgave. Daarom is besloten om eerst te 

kijken of het nooddrinkwatersysteem nog 

aansluit bij de huidige tijdsgeest en welke 

systemen omliggende landen gebruiken. In 

het kader van grensoverstijgende bijstand 

bij rampen en crises zou het efficiënt zijn 

als landen zoveel mogelijk hetzelfde sys-

teem gebruiken.

Multi-inzetbaar en duurzaam
Ook willen de drinkwaterbedrijven kijken 

of nooddrinkwatermateriaal meer service-

gericht kan worden ingezet, bijvoorbeeld 

bij onderhoudswerk aan waterleidingen. 

Het huidige systeem van flexitanks is daar 

minder geschikt voor. Een eventueel nieuw 

systeem moet dus een lage gebruiksdrem-

pel hebben en op kleine schaal inzetbaar 

zijn. Daarnaast is het van groot belang dat 

het een duurzaam systeem is en het mate-

riaal geen impact heeft op de kwaliteit van 

het nooddrinkwater. 

Combo Aqua-systeem
In landen zoals Duitsland, het Verenigd 

Koninkrijk, Denemarken en Zweden wordt 

steeds vaker het Combo Aqua-systeem ge-

bruikt. Tijdens het werkbezoek aan Zweden 

is dit systeem uitgebreid gedemonstreerd. 

Het bestaat uit opvouwbare, herbruik-

bare en afgesloten kratten (‘combo’s’), met 

daarin een dunne waterzak voor maximaal 

1.000 liter nooddrinkwater. De combo’s 

zijn voorzien van een (aftap)kraan. Tijdens 

winterse omstandigheden kan een combo 

worden voorzien van een elektrisch ver-

warmingselement, waardoor het water 

niet bevriest. De combo’s kunnen zowel 

horizontaal als verticaal aan elkaar worden 

gekoppeld, voor de levering van nooddrink-

water op grote(re) schaal. Het vullen van 

de combo’s gaat via tankwagens. Tot slot 

worden de combo’s afgedekt met een cover, 

voor bescherming en isolatie. 

Na gebruik worden de waterzakken vernie-

tigd. De kranen, slangen en covers worden 

schoongemaakt en opgeborgen, en de com-

bo’s worden ingeklapt en opgestapeld. Het 

gehele systeem wordt opgeslagen in een 

zeecontainer die gemakkelijk kan worden 

vervoerd per vrachtwagen. In één container 

kunnen 41 combo’s worden opgeslagen, 

waarmee in totaal 13.000 mensen van 3 li-

ter water kunnen worden voorzien.

Voordelen
Het Combo Aqua-systeem wordt al veel ge-

bruikt in de voedselindustrie, voor vervoer 

van vloeibaar voedsel en dranken, maar 

ook als watervoorziening voor het leger 

en als nooddrinkwatersysteem bij grote 

rampen, zoals bij tsunami’s. Een belangrijk 

voordeel van dit systeem is dat de combo’s 

geheel afgesloten zijn: hiermee is het water 

beschermd tegen invloeden van buitenaf. 

Daarnaast vergt het systeem weinig op-

bergruimte, doordat de combo’s inklapbaar 

zijn. Voor inzet van nooddrinkwater op 

grote schaal worden de combo’s aan elkaar 

gekoppeld en op bijvoorbeeld parkeerter-

reinen bij supermarkten geplaatst. Op klei-

nere schaal – op straatniveau – volstaat de 

plaatsing van één combo.

In Zweden is niet de drinkwatersector, 

maar de overheid verantwoordelijk voor de 

nooddrinkwatervoorziening. Dit is ook niet 

vreemd, gezien het feit dat Zweden meer 

dan 200 (kleine) drinkwaterbedrijven telt. 

Alle Zweedse drinkwaterbedrijven zijn net 

als in Nederland publiek eigendom. 

Een groot deel van de Zweedse gemeenten 

beschikt over een paar combo’s, maar dat 

aantal is niet toereikend om de gehele 

gemeenschap te voorzien van nooddrink-

water. In dat geval kunnen ze een beroep 

doen op de rijksoverheid, namelijk de 

National Food Agency (NFA). In Zweden 

valt drinkwater onder het ministerie van 

Levensmiddelen. De NFA heeft op zes 

centrale locaties in Zweden zeecontainers 

staan met daarin de complete uitrusting 

van het Combo Aqua-systeem. Vanuit deze 

centrale locaties kan elk deel van Zweden 

binnen vier uur bereikt worden. De NFA 

is 24/7 bereikbaar en de middelen worden 

binnen één uur na afroep getransporteerd. 

Daarnaast kan de NFA ook personele bij-

stand en advies leveren.

Met onder andere de kennis en inzichten 

die zijn opgedaan in Zweden, is de her-

oriëntatie op de huidige nooddrinkwater-

voorziening een stuk verder gebracht en 

wordt in Vewin-verband bekeken wat de 

volgende stap is. 


