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Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen

‘Drinkwater is lokaal’
Na jaren in de energiesector is Riksta Zwart sinds augustus 

vorig jaar directeur van Waterbedrijf Groningen (WBG). ‘Ik ben 

een gelukkig mens. Wat mij hier boeit, is een werkveld dat 

er echt toe doet. Drinkwater is een samenspel van techniek, 

innovatie, medewerkers, aandeelhouders en klanten. Een 

machtig mooie combinatie.’
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Op het eerste gezicht staan de energie- en 

drinkwatersector heel dicht bij elkaar, zegt 

Zwart. ‘Beide richten zich op het leveren 

van een commodity. En beide zijn essen-

tieel voor onze samenleving. Drinkwater 

nog meer dan gas en elektriciteit.’ Zwart 

kwam twee jaar geleden als zelfstandig 

energieadviseur in contact met de ge-

meente Groningen en WBG. ‘Het duurzame 

warmteproject waarmee ik mij toen bezig-

hield, had veel raakvlakken met water en 

zo werd mijn interesse voor drinkwater 

verder aangewakkerd. Ik ontdekte dat 

WBG serieuze ambities heeft op het gebied 

van vergroening en duurzaamheid. Dat 

sprak mij aan.’

Lokaal
Drinkwater heeft een lokaal karakter, vol-

gens Zwart. ‘WBG is een typisch Gronings 

bedrijf met zijn wortels in de regio. Ik ben 

geboren en getogen Groningse en voel mij 

hier op mijn plaats. Ik begrijp de Groningse 

cultuur, spreek de taal. En ik ben er trots op 

dat wij in deze provincie beschikken over 

zo’n geweldige drinkwatervoorziening. Ik 

werk er met veel plezier aan mee om die 

kwaliteit in stand te houden en waar mo-

gelijk verder te verbeteren. Kortom, deze 

baan is een schitterende uitdaging.’

De drinkwatersector doet het goed, aldus 

Zwart, maar is in haar optiek iets te beschei-

den in het uitdragen van zijn kwaliteiten. 

‘Veel mensen weten niet wat wij als bedrijf 

doen om iedere dag weer de drinkwater-

kwaliteit op peil te houden. Daaraan zou 

wat meer aandacht besteed kunnen wor-

den. De luiken mogen best wat verder open.’ 

Aardbevingen
WBG is actief op verschillende plaatsen, 

werkt met verschillende bronnen en ver-

schillende kwaliteiten van (grond)water, 

aldus Zwart. ‘We werken nauw samen 

met agrariërs en organisaties voor natuur 

en milieu. Het is een complex samenspel 

van partijen en factoren. Ik denk dat het 

belangrijk is om aan de buitenwereld te 

tonen welke inspanningen nodig zijn om 

goed drinkwater te leveren. En tegen welke 

dingen je aanloopt. Hier in Groningen spe-

len momenteel enkele specifieke zaken, 

zoals de ontwikkeling van de Eemshaven 

en de daarmee gepaard gaande groeiende 

vraag naar water. Maar ook: welke effec-

ten zouden de aardbevingen ten gevolge 

van gaswinning kunnen hebben op onze 

infrastructuur en assets. Daarom is het 

juist zo belangrijk dat we als waterbedrijf 

een maatschappelijke positie innemen om 

input te kunnen leveren. Dat zijn we ook 

jegens onze klanten verplicht. Of de bevin-

gen op termijn van invloed zouden kunnen 

zijn op onze leidingen, weten we nog niet. 

We houden de vinger aan de pols.’

Naar elkaar luisteren
De relatie met natuurorganisaties is van 

groot belang voor de totale drinkwater-

sector, en zeker ook voor WBG, vertelt 

Zwart. ‘Op onze productielocatie De Punt 

gebruiken wij voor ons drinkwater 40% 

grondwater en 60% oppervlaktewater uit de 

Drentsche Aa. Wij zijn in dit gebied al sinds 

1884 actief en onderhouden dan ook een 

hechte band met Het Drentse Landschap. 

We zijn continu met elkaar in gesprek, 

luisteren goed naar elkaar en weten daar-

door wat onze wederzijdse belangen zijn. 

Een groot deel van de Drentsche Aa is be-

schermd natuurgebied en dat betekent dat 

wij zeer zorgvuldig met onze terreinen en 

drinkwaterbronnen omgaan.’

Verbeterslagen
Duurzaamheid vormt een belangrijk aan-

dachtspunt. ‘In de periode dat ik in de ener-

giesector werkte, nam het belang van duur-

zaamheid in kracht en intensiteit toe. Ook 

bij WBG staat dat voorop. Maar, om eerlijk 

te zijn, ik denk dat er in het algemeen en 

op lokaal niveau zeker nog verbeterslagen 

zijn te maken.’

  

Zwart noemt in dit verband de samenwer-

king met andere partijen om slimme, in-

novatieve en duurzame ontwikkelingen 

in gang te zetten. ‘Ik geloof niet erg in een 

individuele aanpak, waarbij één bedrijf het 

alleen oplost. Veel belangrijker is om zo 

breed mogelijk zaken op te pakken en duur-

zame oplossingen te bedenken. Natuurlijk, 

er is al het nodige gerealiseerd en dat is 

goed. Denk aan de productie en distributie 

van ons drinkwater. Dat wordt inmiddels 

voor 100% gedaan met groene stroom. In 

onze werkprocessen maken we telkens 

weer nieuwe, duurzame verbeterslagen. 

Daarbij kijken we heel scherp naar hoe 

andere sectoren dat doen. Want we kunnen 

altijd weer dingen van elkaar leren.’

Uitdagingen voor de komende jaren liggen 

in eerste instantie in de organisatie zelf, al-

dus Zwart. ‘Het gaat erom dat we met onze 

mensen de juiste dingen doen, de juiste 

koers varen en de juiste focus hebben. 

Externe uitdagingen liggen vooral in het 

samenwerken, zoals bij de ontwikkeling 

van de Eemshaven en de uitwerking van de 

samenwerking in de waterketen. Waar lig-

gen nieuwe kansen? Hoe garanderen we de 

kwaliteit en leveringszekerheid voor onze 

klanten? Die vragen staan de komende tijd 

centraal.’

‘Brede aanpak duur-

zame oplossingen’ 


