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Colofon INHOUD

PrOjeCT ‘BOereN als waTerBeHeerDers’

12 Groenblauwe diensten 
in de praktijk

de tweede Kamer heeft besloten de preregistratietoets op waterorga

nismen te schrappen bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. 

Hierdoor worden maatregelen in de gebruiksfase van die middelen nóg 

belangrijker om de risico’s te verminderen. In het project ‘boeren als 

waterbeheerders’ is praktijkervaring opgedaan met mogelijke maat

regelen. een gesprek met één van de initiatiefnemers Henk den Hartog, 

biologisch boer te abcoude, en projectleider nicolaas van everdingen. 

‘vertrouwen en voldoende compensatie zijn kritische succesfactoren.’

NeTBeHeerDers eN waTersCHaPPeN PraTeN Over UITGaNGsPUNTeN BeleID

10 Grondige risicoafweging 
voor leidingen in dijken

mede in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn de 

eisen voor ondergrondse infrastructuur in waterkeringen aangescherpt. 

de waterschappen willen liever geen kabels of leidingen meer in dijken. 

Inmiddels zijn de betrokken partijen volop met elkaar in gesprek en hebben 

ze de intentie uitgesproken met elkaar tot oplossingen te komen. de eerste 

stappen zijn inmiddels gezet en hebben geleid tot meer wederzijds begrip.

Nieuw Natuurbeleid is risico voor driNkwatervoorzieNiNg 

6  ‘waterproblematiek 
integraal benaderen’

Hoe kijkt de PvdA aan tegen het huidige milieu- en bodembeleid, in het 

licht van zaken als waterkwaliteit en drinkwatervoorziening? Wat zijn 

de belangrijkste issues die op dit gebied spelen, ook Europees gezien? 

Tweede Kamerlid en woordvoerder Water, Lutz Jacobi (PvdA), reageert op 

de veranderingen in het milieubeleid en onderstreept het belang van een 

integrale visie op natuur, milieu, landbouw, recreatie en water. ‘Ik maak 

me zorgen over de aandacht voor de drinkwatervoorziening in Nederland.’

‘OP sNIjvlakkeN TUsseN De seCTOreN ONTsTaaN INTeressaNTe INNOvaTIes’

4  Concrete kansen 
voor watersector

de regering heeft water benoemd als een van de negen economische 

topsectoren. de watersector heeft volop ideeën over de (export)

kansen voor nederlandse instellingen en bedrijven, onder andere op 

het gebied van hergebruik van water, ontzilting, duurzaam water

beheer, decentrale water en sanitatiesystemen, of energievoorziening 

uit water. de mondiale vraag naar schoon water is immers groot en 

neemt alleen maar toe. Kennisdeling, verbreden en dwarsverbanden 

creëren zijn de kritische succesfactoren voor deze groeimarkt.
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vOOrwOOrD

Theo Schmitz

# no nIntendo
Onlangs toonde een Oxford librarian op BBC een giga-album vol prachtige stadsgravures van 

Jacob van Deventer e.a.: Cities of the World 1572-1617 (Braun en Hogenberg). Rond 1600 groeiden 

steden in de Lage Landen aan Noordzee en Oostzee snel door immigratie vanuit Zuid-Europa. Een 

urbanisatie die mogelijk werd door indrukwekkende waterbouwkundige werken: kanalisatie van 

Rijn, Oder en Weser, en droogleggingen van moerassen in Oost Friesland, Pruisen en Litouwen. 

Allemaal dankzij het oer-Hollands exportproduct: bedijking en inpoldering; denk aan Beemster, 

Schermer en Wormer. Met man en macht bevochten generaties pioniers extra land op verwoestend 

water. Uiteindelijk droog en bewoonbaar land zonder malaria, dysenterie, etc. 

In een voorwoord wijst Rem Koolhaas op de transities in vestigingspatronen in die late middel-

eeuwen van groene naar blauwe-rode ‘lijnen’. Aanvankelijk met ‘groene’ stadjes, bruggen en 

steden op idyllische plekken op het platteland (Albi, Parijs en Maastricht), gevolgd door halfopen 

Hanzesteden aan zee: Antwerpen, Kampen, Hamburg en Amsterdam. Groeiend in tal en last door 

steeds weer terugkerende waterziektes als cholera, die pas veel later overwonnen werden.

Inmiddels leven wij 500 jaar later en zijn de rode lijnen van Europa in 1600 veranderd in wereld-

wijde paarse en zwarte tinten: in 2100 zal 70% van de dan 10 miljard mensen wonen in natte 

stadsdelta’s. In de komende 40 jaar (2050, 9 miljard mensen) dus ruim 200.000 stadsbewoners extra 

per dag, die ook nog eens allemaal gevoed moeten worden. Steden in India, Indonesië, Bangladesh, 

China, Brazilië wacht een nog veel heftiger strijd om schoon water en grond dan Europa ooit  

in haar bestaan heeft gekend.

Worden onze (kinds)kinderen voorbereid op die bestaansstrijd? Wanneer zal het bij hen  

doordringen dat innovaties niet met Nintendo toolboxen worden bereikt? 

Gaat u niet meteen uw kinderen uit hun slaap wakker schudden. 

Twitter politici liever innovaties te versnellen.
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 –  T o p s e c t o r  W a t e r  –

Doorbraaktechnologie onder het motto ‘Providing water for all’ 

mondiale ontwikkelingen bieden 
concrete kansen voor watersector
De regering heeft water benoemd als een van de negen economische topsectoren. De watersector 
heeft volop ideeën over de (export)kansen voor Nederlandse instellingen en bedrijven. De mondiale 
vraag naar schoon water is immers groot en neemt alleen maar toe. Kennisdeling, verbreden en 
dwarsverbanden creëren zijn de kritische succesfactoren voor deze groeimarkt.

Bevolkingsgroei, urbanisatie en 

klimaatverandering hebben een 

groeiende invloed op het leven 

van de wereldbevolking en op de ma-

nier waarop de aarde wordt gebruikt en 

ingericht. De wereldwijde behoefte aan 

waterkennis en -techniek neemt sterk 

toe, omdat schoon water nu eenmaal 

de bron is van volksgezondheid en de 

basis legt voor sociale en economische 

ontwikkeling. En omdat water schaar-

ser wordt, zijn innovatieve oplossingen 

nodig om te kunnen voldoen aan de 

groeiende vraag. Het gaat daarbij niet al-

leen om drinkwater en water voor land-

bouw, maar ook om proceswater voor de 

industrie. Vewin pleit daarom voor een 

stevige kennispositie op het gebied van 

watertechnologie, die deuren moet ope-

nen voor export, handel en diplomatie. 

De mondiale toppositie van de 

Nederlandse watertechnologiesector 

kan worden verzilverd door een top-

sectorenbeleid dat inhaakt op kansrijke 

ontwikkelingen. Daarbij kan worden 

gedacht aan: waterefficiënte teelt- en 

productiemethoden, hergebruik van 

water en grondstoffen, gebruik van 

alternatieve waterbronnen (door bij-

voorbeeld ontzilting), duurzaam water-

beheer, wateroplossingen voor intensief 

gebruikte gebieden (‘cities of the future’ 

en delta’s) en decentrale water- en sani-

tatiesystemen. 

Concrete doorbraken
Van belang is niet alleen naar de lange 

termijn, maar juist ook naar de korte 

termijn te kijken. De Nederlandse  

watersector heeft concreet een groot 

aantal potentiële doorbraken benoemd 

op gebieden die kansen bieden voor 

ons bedrijfsleven. Onder het motto 

‘Providing Water for All’ kan ons land 

op korte termijn doorbraaktechnologie 

leveren voor een aantal vraagstukken. 

Bijvoorbeeld: de toepassing van brak 

water voor het verbouwen van voedsel, 

compleet hergebruik van water (geen 

afvalwater meer), benutting van water-

voorraden uit mijnen (acid water), ont-

zilting bij laag energieverbruik, klein-

schalige decentrale oplossingen voor 

drinkwatervoorziening en afvalwater-

behandeling, bestrijding van zoutin-

dringing bij grote steden in delta’s, en 

energieopwekking uit water (zoals de 

warmte uit waterafvoer via het riool). Bij 

deze doorbraken moet Nederland zoveel 

mogelijk de proeftuin zijn.

‘Juist op sniJvlakken tussen de sectoren  

ontstaan interessante innovaties’

Onthardingsreactor, Oasen.
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TOPseCTOreN
Water is één 

van de negen 

top sectoren die 

centraal staan 

in het nieuwe 

bedrijvenbeleid 

van het kabinet. 

Ondernemers en 

wetenschappers 

zitten samen aan het stuur om de 

topsectoren tot de top van de wereld 

te laten behoren. Bijvoorbeeld door 

het aanpakken van hinderlijke re-

gels, het stimuleren van starters/

snelle groeiers en beter vak onderwijs. 

Hiervoor stelt de overheid 1,5 mld be-

schikbaar. Door te zorgen dat deze sec-

toren wereldwijd (blijven) uitblinken, 

onderscheidt Nederland zich, wat een 

impuls geeft aan nieuwe banen en 

groei. Voor alle bedrijven komen in 

het kader van nieuwe bedrijvenbeleid 

daarnaast meer belastingvoordelen. 

Ook komt meer durfkapitaal beschik-

baar en wordt de regeldruk verlaagd.

‘De Nederlandse watersector is 

van wereld klasse, aldus Maxime 

Verhagen, minister van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie. 

‘Watertechnologie is daarom één 

van de topsectoren in mijn nieuwe 

bedrijvenbeleid. Nederland heeft op 

dit punt veel te bieden en die positie 

kunnen we nog verder uitbouwen en 

zo zorgen voor meer bedrijvigheid en 

groei.’

‘Ook wetenschappelijk gezien doen 

we het goed. Met een instituut als 

Wetsus bijvoorbeeld hebben we een 

topcentrum voor watertechnologie  

in huis, dat wetenschappers en onder-

nemers, met steun van o.a. EL&I,  

succesvol dichter bij elkaar brengt.’

‘Op buitenlandse markten liggen nog 

veel kansen voor Nederlandse water-

bedrijven. Door actieve economische 

diplomatie wil ik ervoor zorgen dat 

bedrijven zich gesteund weten om 

die kansen te grijpen, bijvoorbeeld op 

opkomende markten.’

verbreden en verbinden
Het topsectorenbeleid moet ruimte  

geven voor dwarsverbanden tussen de  

sectoren, omdat vaak juist op die snij-

vlakken interessante innovaties ont-

staan. Met het oog op de lange termijn 

moet nu worden begonnen met het ma-

ken van verbindingen met andere secto-

ren, zoals agro food, tuinbouw, energie, 

life sciences en chemie. Het gaat daar-

bij om het doorbreken van de ‘oude’ 

werkwijze van zelfstandig opererende 

waterpartijen naar een  gezamenlijke 

productontwikkeling van de watersec-

tor als geheel met andere sectoren. Er 

zullen business cases moeten worden 

opgesteld die meer doelen dienen dan 

watervoorziening alleen: bijvoorbeeld 

volksgezondheid, energievoorziening, 

voedselproductie of infrastructuur als 

geïntegreerd systeem.

Watertechnologie is van groot belang 

voor de voedselproductie: zo’n 70% van 

het waterverbruik is momenteel voor de 

landbouw. En om de groeiende wereld-

bevolking voldoende te eten te kunnen 

geven, moet de landbouwopbrengst in 

2050 verdubbeld zijn. De combinatie 

van Nederlandse landbouw-, voedsel- en 

watertechnologie vergroot de kansen 

van ons bedrijfsleven op deze mondiale 

groeimarkt. 

Andere kansen liggen bij de toepassing 

van Nederlandse kennis over energie-

winning uit water: bio-energie uit af-

valwater, het mengen van zout en zoet 

water (‘blue energy’) en het afvangen 

van methaan bij grondwaterwinning. 

aansluiting bij europees beleid
Vewin roept de Nederlandse regering 

op haar invloed uit te oefenen om het 

Europese innovatiebeleid 

ten gunste van het eigen 

topsectorenbeleid te rich-

ten. Ook moet het nationale 

beleidsinstrumentarium 

aansluiten op Europese ini-

tiatieven en programma’s 

zoals de Innovatie Unie, 

EIT, Eureka en het Achtste 

Kaderprogramma.  ■

Zuivering door middel van UV-licht.



6 w a t e r s p i e g e l  /  m e i  2 0 1 1

Nieuw natuurbeleid is risico voor drinkwatervoorziening 

‘Ik mis een integrale benadering 
van de waterproblematiek’
Hoe kijkt de PvdA aan tegen het huidige milieu- en bodembeleid, in het licht van zaken als 
waterkwaliteit en drinkwatervoorziening? Wat zijn de belangrijkste issues die op dit gebied spelen, 
ook Europees gezien? PvdA-woordvoerder Water, Lutz Jacobi, reageert op de veranderingen in 
het milieubeleid en onderstreept het belang van een integrale visie op natuur, milieu, landbouw, 
recreatie en water.

Dit kabinet draait het Neder-

landse langetermijn-natuur-

beleid de nek om, ten gunste 

van de economie’, valt Jacobi met de 

deur in huis. ‘En dat raakt niet alleen 

de natuur, de landbouw en de recre-

atie, maar ook de kwaliteit van ons 

oppervlaktewater en grondwater als 

bron voor goed drinkwater. Ik mis die 

integrale benadering in het huidige 

debat. Zelfs al wil je vanwege slechte 

economische omstandigheden even 

geen geld investeren in nieuwe natuur, 

ga dan niet te rigoureus te werk. Hou 

vast aan de bestaande visie, stel zaken 

uit tot het weer beter gaat, breek niet af 

wat decennialang is opgebouwd.’ 

Topgebieden verbinden
‘Ik heb vraagtekens bij de focus op 

enkel en alleen (oude) economie; alsof 

er verder geen problemen zijn op het 

gebied van klimaat, voedsel en milieu. 

Ik zie weinig aandacht voor innovatieve 

bedrijven die juist verbindingen leggen 

tussen bijvoorbeeld alternatieve ener-

gie, water en natuur. Ik ben wel hoopvol 

dat er uit het topsectoren-beleid van 

de regering iets positiefs gaat komen, 

zeker als men verbindingen gaat leggen 

tussen sectoren als water, voedsel en 

 innovatie.’

‘Een klein voorbeeld van wat ik be-

doel. Ik woon vlak bij een wijk van 

Leeuwarden waar het biogas van de 

koeien van boeren in de buurt wordt ge-

bruikt voor verwarming van woonhui-

zen. Koken op koeienmest, mooier kan 

toch niet? Je bespaart op CO2-uitstoot, 

voorkomt dat methaangas en ammo-

niak zomaar de lucht ingaan en zorgt 

voor een extra inkomstenbron voor de 

boeren. Hetzelfde geldt voor zonnepane-

len en KWO-systemen. Maar of het kabi-

net dat soort industrie nou ruimhartig 

stimuleert? Ik vind dat ze de zaken te 

weinig integraal benaderen.’

verbindingen blijven belangrijk
‘Ik maak me zorgen over de aandacht 

voor de drinkwatervoorziening in 

Nederland. De focus lijkt de laatste jaren 

wat te veel op alleen veiligheid gericht. 

Wij vinden dat veiligheid en waterkwa-

liteit hand in hand gaan. Nederland is 

een waterland, water is een wezenlijk 

deel van ons leven. Daar moet je bij 

het opstellen van je beleid wel degelijk 

rekening mee houden. Een integrale 

blik kan dan helpen om dingen te ver-

wezenlijken die in eerste instantie niet 

haalbaar lijken.’

‘Neem de Ecologische Hoofdstructuur: 

daar kun je inderdaad iets besparen 

door verbindingen te schrappen. Maar 

als je schakels tussen natuurgebieden 

aanbrengt, ben je niet alleen bezig met 

natuurontwikkeling, maar ook met wa-

terberging, waterkwaliteit, recreatie en 

landbouw. Je creëert fysiek meer ruimte 

voor waterbeheer, waardoor je meer 
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reserve hebt voor droge perioden en 

meer opslagcapaciteit voor natte tijden. 

En als je hydrologische verbeteringen 

kunt aanbrengen in bepaalde gebieden, 

kan het ecosysteem meer hebben in 

termen van bijvoorbeeld nitraten. Wij 

zijn trouwens van mening dat gewas-

beschermingsmiddelen bij toelating 

moeten worden getoetst op effecten 

voor o.a. grond- en oppervlaktewater. 

Voor wat betreft het Gemeenschappelijk 

Landbouw Beleid zetten we in op beta-

ling voor groenblauwe diensten, zoals 

landschapsbeheer, berging van water en 

verbetering van de kwaliteit van opper-

vlaktewater.’

 aandacht voor de bodem
‘Je ziet de laatste jaren dat er veel ge-

beurt in de bodem. De ondergrond is 

economisch steeds interessanter aan het 

worden. Ik denk dat er grote behoefte is 

aan een raamwerk dat prioriteiten stelt, 

het algemene belang beschermt en de 

veiligheid garandeert. Ik ben bang dat je 

anders draagvlak bij de bevolking gaat 

verliezen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de 

opslag van CO2: op zich een duurzaam 

plan, waar veel voordelen aan zitten. 

Maar mensen hebben geen zicht op de 

mogelijke gevolgen, er wordt te weinig 

informatie uitgewisseld en het gevolg 

is dat iedereen in de remmen gaat. Ik 

denk dat we een brede maatschappe-

lijke bewustwording nodig hebben over 

wat er in de bodem wel en niet mag. 

Tegelijkertijd moeten we de veiligheid 

van de Nederlanders kunnen garan-

deren, óók op het gebied van drink-

watervoorziening. Dus hoe druk het 

ondergronds ook mag worden, water-

wingebieden moeten met rust worden 

gelaten.’

Hoe staan jullie tegenover ondergrondse 

opslag van nucleair afval?

Jacobi: ‘Voor ons staat veiligheid voorop; 

daaronder valt dus ook drinkwatervei-

ligheid. Er ligt een Europese ontwerp-

richtlijn die de lidstaten verplicht een 

eindberging voor kernafval te regelen. 

Het kabinet is nu aan zet om aan te 

geven hoe we dat in Nederland moeten 

gaan doen. Ondergrondse opslag kan 

volgens ons alleen als de veiligheid 100% 

is gegarandeerd. En 100% veilig bestaat 

denk ik niet...’

europa
‘Schoon water is een levensvoorwaarde 

en wij vinden de Kaderrichtlijn Water 

dus een belangrijke stok achter de deur. 

We zien dat het kabinet minder strenge 

eisen aan de uitstoot van de landbouw 

stelt, waardoor de drinkwaterbedrijven 

hogere zuiveringskosten hebben, die de 

eindgebruiker uiteindelijk gaat betalen. 

Wij zien liever dat de vervuiler betaalt. 

En liever nog: een verbod op het gebruik 

van schadelijke bestrijdingsmiddelen. 

Waar staatssecretaris Atsma geen ambi-

tie toont als hij zegt: ‘Europa is de norm, 

we lopen niet voor de muziek uit’, daar 

wil ik juist proactief handelen. Alleen 

dán kan het Nederlandse bedrijfsleven 

zich innovatief ontwikkelen en ook in 

het buitenland een voorsprong krijgen. 

En daar worden we allemaal beter van: 

boeren, burgers, bedrijfsleven én de 

 natuur!’  ■

‘koken op koeienmest, mooier kan toch niet?’

Lutz Jacobi: ‘Meer aandacht nodig voor het belang van waterkwaliteit.’
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–  K w a l i t e i t  –

wolter Odding, lid van de directie van vitens:

‘onderzoek Watergebruik thuis 
geeft richting aan veranderingen’
Voor de zevende keer onderzocht TNS NIPO in opdracht van de Vereniging van Waterbedrijven 
Nederland het watergebruik in huishoudens. Conclusie: het gebruik is nagenoeg stabiel. Wel 
signaleren de onderzoekers een opmerkelijke spagaat tussen stijgend gebruik bij douchen terwijl de 
huishoudelijke apparaten met steeds minder water toekunnen. Wat doen waterbedrijven met deze 
bevindingen? Welke waarde hechten ze eraan? En stemmen ze hun bedrijfsprocessen erop af? 
Wolter Odding, lid van de directie van Vitens, geeft antwoord.

Sinds 1992 presenteert Vewin elke 

drie jaar de resultaten van het 

consumentenonderzoek Water-

gebruik thuis. Het onderzoek laat zien 

voor welke doeleinden huishoudens 

 water gebruiken. Want hoewel de wa-

terbedrijven van zichzelf goed kunnen 

 meten hoeveel drinkwater ze leveren, 

weten ze vaak niet waarvoor het ge-

leverde water nu feitelijk is gebruikt. 

Om nog specifieker in te zoomen op 

regionaal gebruik kunnen de afzonder-

lijke waterbedrijven aanvullende onder-

zoeksvragen laten meelopen. 

Vitens heeft in het verleden van deze 

mogelijkheid gebruikgemaakt. De laat-

ste keer echter liet Vitens deze moge-

lijkheid aan zich voorbijgaan. De reden 

hiervoor is, zegt Wolter Odding, dat 

Watergebruik thuis een goede afspiege-

ling is van het gebied dat Vitens bedient. 

‘In onze regio hebben we zowel groot- 

en klein stedelijk gebied als platteland. 

Het landelijke onderzoek is ook een 

doorsnede hiervan. Vitens is niet uniek 

genoeg om specifieke zaken te laten 

onderzoeken. Het totale Watergebruik 

thuis onderzoek is voor ons bedrijf 

 representatief genoeg.’

waardevol
De resultaten van dit onderzoek zijn 

waardevol voor Vitens, aldus Odding. 

‘De conclusies gebruiken wij om te kij-

ken of wij de goede denkrichting hebben 

als het gaat om trendontwikkeling. De 

resultaten van het laatste Watergebruik 

thuis bevestigen onze toekomstvisie. 

Maar uiteraard voeren we ook zelf onder-

zoek uit en we maken gebruik van an-

dere gegevens. Zo onderzoekt het KWR 

Watercycle Research Institute bijvoor-

beeld de drijfveren van watergebruikers. 

Wij maken wel degelijk gebruik van de 

combinatie van al die onderzoeken.’

Hebben de resultaten dan gevolgen voor 

de bedrijfsvoering? ‘Nee, ze zijn niet 

van invloed op onze activiteiten van nu. 

Maar ze bepalen wel degelijk de koers 

voor de toekomst. Als de trend van 

verminderd waterverbruik doorzet dan 

moet je daar over vijf, tien of twintig 

jaar op voorbereid zijn. Een kwart min-

der verbruik betekent een andere inzet 

van je infrastructuur. Wij verwachten 

dat door slim hergebruik van water 

achter de meter een huishouden per 

persoon over twintig of dertig jaar 

toe kan met 60 liter per dag. Dankzij 

nieuwe technologie zal zuivering en 

hergebruik van water op kleinschalig 

niveau het verbruik drastisch kunnen 

verminderen. Dit gebeurt al eerder bij 

nieuwbouw. Om deze trends te kunnen 

omzetten in diensten of producten heeft 

Vitens een nieuwe afdeling opgezet. 

Business Development gaat zich actief 

bezighouden met duurzaamheid, ser-

vice achter de watermeter en innovatie. 

In die zin heeft het onderzoek wel dege-

lijk invloed op de bedrijfsvoering.’

Nieuwe ontwikkelafdeling
De nieuwe ontwikkelafdeling heeft ui-

teraard het rapport Watergebruik thuis 

goed bestudeerd. Odding: ‘De resultaten 

bevestigen onze ideeën over toenemend 

waterverbruik door comfortabeler en 

langer douchen én de wens om duur-

zaam met water en de leefomgeving om 

te gaan. De combinatie water- en ener-

giegebruik is een van de disciplines die 

de nieuwe afdeling onderzoekt. Dat zou 

bijvoorbeeld kunnen leiden tot partner-

schappen met installatiebedrijven die 

de energie-watercombinatie optimali-

Wolter Odding (Vitens): ‘Onderzoeksgegevens 

nodig voor toekomstvisie.’

‘op naar 60 liter per persoon per dag!’
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

seren. Of tot deelname aan proeven in 

nieuwbouwwijken met watercyclussen 

op wijkniveau. Die mogelijke innova-

ties komen voort uit de wensen van de 

consument en de ontwikkelingen in 

de maatschappij. Als drinkwaterbedrijf 

moeten we die wensen en ontwikkelin-

gen serieus nemen. Daarbij geven onder-

zoeken als Watergebruik thuis richting 

aan de toekomstige veranderingen.’  ■

watergebruik thuis 2010
Enkele opvallende resultaten:

-  Ten opzichte van eerdere onder-

zoeken is het waterverbruik in 

huishoudens nagenoeg stabiel. 

-  Ten opzichte van 1995 verbruiken 

we thuis 10 liter meer douchewater.

-  Dankzij innovaties verbruiken 

huishoudelijke apparaten steeds 

minder water.

-  Grootverbruikers zijn mensen  

van 25-34 jaar (136,6 liter per dag), 

kleinverbruikers zijn kinderen  

van 0-12 jaar (90,9 liter per dag).

 

Oasen doet test met anaeroob ontharden 
Oasen doet in haar zuiveringsstation in Bergambacht 

een test met een onthardingsreactor die ongezuiverd 

water (‘ruwwater’) gaat bewerken. Met deze proef wil 

Oasen ervaring opdoen met een duurzamere manier van 

ontharden van drinkwater.  

Zandfilters
In het huidige zuiveringsproces wordt het van nature an-

aerobe (zuurstofloze) oevergrondwater vóór ontharding 

eerst langs verschillende zandfilters geleid. Deze filters 

houden stoffen als ijzer en mangaan vast. Als de filters 

na enige tijd vervuild zijn, worden ze doorgespoeld:   

de afvalstoffen worden dan als slib afgevoerd.

duurzaam
Tijdens het anaeroob ontharden wordt het ruwwater meteen onthard. Dit heeft als voor-

deel dat een groot deel van het ijzer en mangaan al wordt opgesloten in de kalkkorrels 

die voor de ontharding zorgen. Hierdoor verloopt het zuiveringsproces op een duurzame 

manier, omdat minder energie verbruikt wordt en minder ijzerslib wordt geproduceerd. 

De kalkkorrels vinden via de Reststoffenunie toepassing bij onder andere: ertsvoorbe-

reiding bij Corus, kolenvergassing bij Nuon Power, als grondstof voor de kalkindustrie, 

bodemisolatie bij de woningbouw, vulstof bij de sanitairindustrie of grondstof bij de 

veevoederindustrie.

watertechnologietak Norit in amerikaanse handen 
Het Amerikaanse Pentair neemt de watertechnologiedivisie van Norit over. 

Dochterbedrijven als X-Flow, Nijhuis Pompen, Südmo en Haffmans gaan in de verkoop 

mee. Pentair, een technologiebedrijf met een omzet van 3 miljard dollar, versterkt 

hiermee zijn positie op de mondiale markt voor watertechnologie fors. Met name de 

groeiverwachtingen op het gebied van ontzilting en waterhergebruik zijn volgens Pentair 

hooggespannen. 

Via Norit, dat in meer dan 100 landen actief is, kan Pentair zijn mondiale positie, met 

name in snelgroeiende economieën als China, Brazilië en het Midden-Oosten, versterken. 

Men ziet vooral potentie in de snelgroeiende watermarkt, waar de membraantechnologie 

een belangrijke rol speelt voor ontzilting en het hergebruik van water. Norit X-Flow is op 

dat gebied al een van de wereldleiders. 

norit actieve kool afgesplitst
De nu verkochte divisie ‘clean process technology’ (CPT) bestaat onder meer uit de 

dochterondernemingen X-Flow, Nijhuis, Membrane Technology, Filtrix, Südmo, Haffmans 

en Proces Technology. Na deze verkoop houdt de huidige eigenaar alleen nog de actief-

koolgroep over, die onder de naam Norit verdergaat. Pentair betaalt 503 miljoen euro 

voor de watertechnologiebedrijven van Norit. De huidige eigenaar heeft Norit in 2007 

voor 600 miljoen euro gekocht van Nuon, maar dat was inclusief de actiefkooldivisie. 

Gevolgen voor nederland
Norit geldt als een van de belangrijkste watertechnologiebedrijven in Nederland. Met de 

overname hoopt Pentair, dat zelf een bescheiden ‘r&d’ op het gebied van water heeft, te 

kunnen profiteren van de sterke technologieontwikkeling van de Norit-bedrijven. Het is 

dan ook de verwachting dat de ontwikkelingsactiviteiten in Nederland zullen blijven.
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–  A c t u e e l  –

Netbeheerders en waterschappen praten samen over uitgangspunten beleid

Grondige risicoafweging voor 
leidingen in dijken
Mede in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn de eisen voor ondergrondse 
infrastructuur in waterkeringen aangescherpt. De waterschappen willen liever geen kabels of 
leidingen meer in dijken. Inmiddels zijn de betrokken partijen volop met elkaar in gesprek en hebben 
ze de intentie uitgesproken met elkaar tot oplossingen te komen.

Op het kantoor van waterleiding-

bedrijf PWN in Velserbroek 

arriveerde medio 2009 een on-

verwachte brief van Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier. Directeur 

Martien den Blanken van PWN: ‘Of we 

voor 2011 al onze leidingen uit de water-

keringen langs het Markermeer wilden 

verwijderen, daar kwam het eigenlijk op 

neer. Voor ons even slikken, want je praat 

dan over enkele tientallen kilometers lei-

dingen. Fysiek en financieel was het on-

mogelijk om aan deze eisen te voldoen.’

strenger toetsingssysteem
‘Voor ons begon dit traject wat eerder, 

een jaar of vijf geleden’, aldus Henk 

Schobben, directeur Programma’s bij 

Hollands Noorderkwartier. Er waren 

toen twee incidenten: het afschui-

ven van een verdroogde veendijk bij 

Wilnis, en een bijna-dijkdoorbraak door 

een gebroken waterleiding bij Stein 

Tegelijkertijd spelen op de achtergrond 

de klimaatveranderingen, die naar ver-

wachting gaan zorgen voor zwaardere 

condities en grotere extremen, zowel 

qua droogte als qua neerslag. Als ge-

volg hiervan worden hogere eisen aan 

onze dijken gesteld en is een strenger 

toetsingssysteem ontwikkeld. Kabels 

en leidingen in een dijk worden gezien 

als een risico. Niet iets wat we per se 

niet willen, maar wel iets waar we goed 

naar moeten kijken en dat we per geval 

 willen beoordelen.’

Transportleiding door dijk
Den Blanken knikt: ‘In het verleden heb-

ben we – in samenspraak met de water-

schappen – ook vaak juist bewust geko-

zen voor leidingtrajecten in dijken. Dat 

heeft immers ook bepaalde voordelen; zo 

kun je er voor onderhoud makkelijk bij, 

en is de kans op graafschade door derden 

klein.’ Henk van der Linden, beleidsadvi-

seur bij PWN, vult aan: ‘En in sommige 

gevallen kun je bijna niet anders. Zo leve-

ren wij drinkwater aan de bewoners van 

Marken via een transportleiding door   

de dijk die het voormalige eiland met het 

vasteland verbindt. Noord-Holland heeft 

meer dan 100 polders, zodat je altijd door 

of langs dijken moet met netwerken voor 

water, riool, telecom en energie.’ 
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Maatschappelijk aanvaardbare kosten
Schobben beaamt dat: ‘Nee, soms kun je 

niet – of moeilijk – anders. En soms is 

het ook niet nodig om een leiding geheel 

te verwijderen. We zijn gaan uitzoeken 

waar de grootste risico’s aan zitten. Een 

waterdistributieleiding met een diame-

ter van 80 cm vormt bijvoorbeeld een 

groter risico dan een telecomkabel van 

1 cm doorsnee. En we kijken naar de 

maatschappelijke kosten: wat kost het 

om een leiding te verleggen en wat zou 

de schade zijn als we hem laten zitten 

en het gaat mis? In sommige gevallen 

besluit je dan tot het aanbrengen van 

een extra keerklep in een waterleiding. 

Daardoor is het risico dat er iets misgaat 

dan in één keer zo veel kleiner, dat dit 

opweegt tegen de mogelijke schade. In 

een ander geval kun je de leiding bij 

regulier onderhoud wellicht dieper leg-

gen en zo het risico verkleinen. Door te 

gaan praten met alle betrokkenen zijn 

we meer van elkaars wereld te weten 

gekomen en begrijpen we nu meer van 

elkaars belangen.’

Constructief overleg
Den Blanken vervolgt: ‘Na die eerste, 

verrassende brief zijn we snel het ge-

sprek aangegaan met het hoogheem-

raadschap. Natuurlijk is het creëren van 

een onveilige situatie voor de inwoners 

van Nederland het laatste waar wij op 

uit zijn. Maar we willen wel graag be-

trokken worden bij het ontwikkelen 

van beleid dat onze belangen raakt. We 

vragen ons af of er niet een wat bredere 

maatschappelijke afweging nodig was, 

en of er alternatieve methoden bestaan 

om het gewenste veiligheidsniveau te 

halen. En we zien in dat ook andere 

drinkwaterbedrijven en waterschappen 

met deze problematiek te maken heb-

ben. Dus hebben we de netbeheerders 

en de Unie van Waterschappen gevraagd 

om landelijke afspraken te maken. Het 

eerste overleg heeft inmiddels plaatsge-

vonden en ik hoop dat we nog in 2011 

een convenant kunnen sluiten om deze 

problematiek gezamenlijk aan te pak-

ken.’

Schobben sluit zich daarbij aan: ‘Het is 

volgens ons uitstekend om tussen par-

tijen een convenant te sluiten waarin 

je erkent dat je elkaar nodig hebt om de 

maatschappelijke taken uit te kunnen 

voeren en waarin je omschrijft hoe je 

met elkaar wilt samenwerken.’

Pilotprojecten
‘Inmiddels weten we elkaar in de uit-

voering goed te vinden’, aldus Van der 

Linden. ‘Zo hebben we met Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht een pilot uitge-

voerd, in de vorm van workshops met de 

betrokken netbeheerders. Dit heeft een 

integraal model voor het werkproces op-

geleverd, gebaseerd op het werkproces 

Dijkversterking van het waterschap en 

het werkproces Kabels & leidingen van 

de netbeheerders. Dit is vastgelegd in 

een zogeheten Partner Convenant. Met 

Waterschap Rijnland is een soortgelijke 

workshop georganiseerd. Den Blanken: 

‘Over de onderliggende beleidsmatige 

afspraken moeten we nog verder praten, 

maar de wil om samen tot een oplossing 

te komen is er absoluut. Ik weet dan ook 

zeker dat we er samen uitkomen.’  ■

standpunten vewin
•  Zorg voor veiligheid met behoud 

van ruimte voor kabels en leidingen 

in dijken. 

•  Maak keuzes op basis van de laagst 

mogelijke maatschappelijke kosten.

•   Zorg voor vroegtijdige betrokken-

heid van netbeheerders bij beleids-

ontwikkeling en dijkverzwaring.

•  Streef naar innovatieve oplossingen 

die voor alle partijen meerwaarde 

hebben, tegen lagere kosten. 

‘ZiJn er alternatieve methoden om het  
gewenste veiligheidsniveau te halen?’

Henk Schobben (HHNK): ‘Waar zitten de grootste risico’s?’

Martien den Blanken (PWN): ‘Betrek ons 

bij het ontwikkelen van het beleid.’
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Project ‘Boeren als waterbeheerders’

Groenblauwe diensten in de 
boerenpraktijk
Tijdens het debat over de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden heeft de Tweede 
Kamer besloten de preregistratietoets op waterorganismen te schrappen bij de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor worden maatregelen in de gebruiksfase van die middelen 
nóg belangrijker om de risico’s te verminderen. In het project ‘Boeren als waterbeheerders’ hebben 
boeren en waterbeheerders praktijkervaring opgedaan met mogelijke maatregelen. ‘Vertrouwen en 
voldoende compensatie zijn succesfactoren.’

Iedere lidstaat moet in een Nationaal 

Actieplan in 2012 aan de Europese 

Commissie laten zien hoe men de ri-

sico’s van het gebruik van gewasbescher-

mingsmiddelen gaat verminderen en al-

ternatieve technieken gaat stimuleren. 

Mogelijke oplossingen zijn: milieuvrien-

delijkere spuittechnieken, teeltvrije 

zones en bufferstroken. Met dit laatste 

bestaan goede ervaringen in een oever-

herinrichtingsproject van waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht, en de Agrarische 

Natuur- en Landschapsvereniging 

Vechtvallei, met cofinanciering uit de 

KRW-innovatieregeling.

agrarische natuurverenigingen
Bij dit project ‘Boeren als waterbeheer-

ders’ heeft de lokale agrarische natuur- 

en landschapsvereniging een onmisbare 

rol gespeeld. 

Projectleider Nicolaas van Everdingen 

van advies bureau Watermaatwerk: 

‘Volgens mij zijn de agrarische natuur-

verenigingen de aangewezen schakel 

tussen overheid en landbouw bij het 

beheren en uitvoeren van de regelingen 

rondom groenblauwe diensten. Deze 

verenigingen zijn de afgelopen decen-

nia ontstaan om de uitvoering van het 

agrarisch natuurbeheer vorm te geven 

en de financiering daarvan in goede 

banen te leiden. Ze weten dus goed de 

weg op dit gebied en hebben het ver-

trouwen van alle betrokkenen. Omdat 

ze voor een groot deel gerund worden 

door actieve boeren die naast hun be-

drijf begaan zijn met hun nieuwe rol als 

natuurbeheerder, hebben ze begrip voor 

beide zijden van de medaille. Zij zijn 

in staat de verbinding te leggen tussen 

een bedrijfseconomisch verantwoorde 

exploitatie van het bedrijf en ecologisch 

verantwoord en duurzaam beheer van 

de natuur.’

Henk den Hartog: ‘Via de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Vechtvallei al betrokken bij slootkantbeheer.’
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Onderdeel van groter geheel
Eén van de initiatiefnemers van het pro-

ject is Henk den Hartog, biologisch boer te 

Abcoude. ‘Ik probeer altijd goed te luiste-

ren en te kijken hoe ik ideeën kan oppik-

ken en combineren. Die natuurvriende-

lijke oever is voor mij maar één onderdeel 

van een veel groter geheel. Ik denk dat het 

evenwicht in de traditionele landbouw de 

afgelopen decennia zoek is geraakt. We 

moeten nieuwe wegen inslaan om weer 

een goede balans te vinden.’ 

Geen bestrijdingsmiddelen 
of kunstmest
‘Onder het motto ‘Verbeter de wereld, 

begin bij jezelf’ zijn we op onze boerde-

rij gestart met de basis: het verbeteren 

van de grondstructuur, door onze koei-

en beter voer te geven en geen bestrij-

dingsmiddelen of kunstmest te gebrui-

ken. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een 

enorme verbreding van ons bedrijf. We 

hebben hier 50 blaarkoppen voor vlees 

en melk, maar verdienen ook een boter-

ham met compostering, natuureducatie, 

onze winkel met biologische producten, 

groepsontvangsten en groenblauwe 

diensten. Zo zorgen wij voor het on-

derhoud en de begrazing van in totaal 

160 hectare land in de wijde omgeving. 

Dus toen Nicolaas van Everdingen 

langs kwam met dat project over plas/

dras-oevers, zag ik het belang daarvan 

wel in. Via de Agrarische Natuur- en 

Landschapsvereniging Vechtvallei waren 

wij trouwens al betrokken bij slootkant-

beheer en bij de opzet van dit project.’

Bufferstroken
Bemestingsvrije perceelranden en na-

tuurvriendelijke slootkanten zijn een 

speciale vorm van bufferstroken. Een 

bemestingsvrije en flauw hellende oever 

helpt de belasting van het oppervlakte-

water met meststoffen vanuit landbouw-

percelen te verminderen. Breed hoeft 

zo’n rand niet te zijn: Van Everdingen 

is al tevreden met een meter of twee: 

‘De Nederlandse slootkanten zijn tradi-

tioneel erg steil. Als je de gradiënt maar 

een klein beetje vermindert, heb je met-

een al een flinke ecologische winst. Dat 

kost de boer een beetje grond, dat klopt. 

Maar je hebt het over minder dan 1%. 

En als het waterschap meewerkt en de 

breedte van de watergangen laat het toe, 

kun je ook vooroevers maken. Dan kost 

het de boer helemaal geen land.’

Den Hartog beaamt dat: ‘Ja, het kost me 

een procentje bebouwbaar land, dus als 

ik daar voor gecompenseerd wordt, is dat 

welkom. Maar op lange termijn levert 

het rendement op, door een grotere bio-

diversiteit en schoner water. Dat is goed 

voor het kringloopsysteem, de koeien en 

de grond, en dus voor de productie.’

verbinding GlB en krw
Tijdens het debat in de Tweede Kamer 

is ook een motie aangenomen die het 

instellen van verplichte teeltvrije zo-

nes tegengaat. Op vrijwillige basis, 

met vergoeding, blijft het mogelijk 

om teeltvrije zones in te richten of  

te verbreden. Hiervoor biedt het 

Europese Gemeenschappelijk Land-

bouwbeleid (GLB), dat op dit moment 

wordt herzien, voldoende kansen. Het 

lijkt erop dat boeren in de toekomst 

meer bovenwettelijke diensten zullen 

moeten verrichten, bijvoorbeeld ten 

gunste van de waterkwaliteit, om in 

aanmerking te komen voor inkomsten 

uit het GLB. Dan zouden teeltvrije zones 

die breder zijn dan wettelijk verplicht, 

kunnen worden vergoed vanuit het GLB. 

Op dit moment vermeldt de Catalogus 

groenblauwe diensten al verschillende 

technieken en maatregelen die voor ver-

goeding in aanmerking komen. ‘Het be-

langrijkste is dat de diensten bovenwet-

telijk en vrijwillig worden uitgevoerd’, 

aldus Van Everdingen. 

succesfactor: betaal voor onderhoud
In het verleden zijn sommige projecten 

voor natuurvriendelijke slootkanten 

mislukt, omdat alleen de aanleg werd 

gesubsidieerd en niet het onderhoud. 

Zo niet bij ‘Boeren als waterbeheerders’. 

Daar onderhouden de 24 deelnemende 

boeren nog steeds vol enthousiasme 

de binnen twee jaar aangelegde 20 km 

aan natuurvriendelijke oevers. Naast 

geld is vooral onderling vertrouwen 

een belangrijke succesfactor, aldus een 

tevreden Van Everdingen. ‘En dat laatste 

komt vooral door de betrokkenheid van 

de agrarische natuurbeheervereniging.’

Hij vervolgt: ‘Behalve een grotere bio-

diversiteit helpt zo’n oever met natuur-

lijke filtratie, door de begroeiing met 

helofyten (rietachtigen). Deze planten 

nemen veel mineralen op en voorkomen 

zo dat ze uitspoelen richting opper-

vlaktewater. Door het riet periodiek te 

maaien en af te voeren, stijgt de chemi-

sche kwaliteit van het slootwater.’ Den 

Hartog vult aan: ‘En door het haksel 

weer te composteren is het kringetje 

rond. De kostbare mineralen worden 

niet verbrand, maar komen terecht 

waar ze horen: in de grond, zodat het 

gras gaat groeien en de koeien te eten 

hebben. De kringloop van het leven in 

een notendop.’  ■

‘slootkantbeheer is positief voor  

biodiversiteit, waterberging en waterkwaliteit’

Projectleider Nicolaas van Everdingen overlegt 

met een deelnemer over mogelijke maatregelen.
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–  E u r o p a  –

Geen eigen ‘ICT valley’ voor elke provincie of regio 

‘negen topsectoren  
is te veel van het goede’
Europarlementariër Judith Merkies (PvdA) is dagelijks bezig met de toekomst van Europa. Als 
rapporteur voor de Innovatie Unie en lid van de commissie Industrie, Onderzoek en Energie weet ze 
hoe essentieel het is dat de EU en Nederland de juiste keuzen maken voor de lange termijn. Vanuit 
Brussels perspectief heeft ze enkele kanttekeningen bij het topsectorenbeleid van de Nederlandse 
regering. Maar ze ziet ook kansen.

Hoe creëren we de beste impul-

sen voor economische groei? In 

Europa is onder andere ge kozen 

voor Innovatieve Partnerschappen 

(EIP’s), waarin bedrijfsleven, kennis-

instituten en politiek nauw samenwer-

ken om versnippering van budgetten 

tegen te gaan. Merkies: 

‘Het gaat om kennisuit-

wisseling, met elkaar in 

contact komen en mixen. 

Ik geloof niet in een over-

heid die te veel stuurt. We 

moeten vooral innovatie 

mogelijk maken, voor-

waarden scheppen, drem-

pels voor creativiteit en 

ondernemerszin wegha-

len. Als mensen een goed 

idee hebben, moeten ze 

makkelijker aan een 

klein risicokrediet kun-

nen komen; voor anderen 

moet het eenvoudiger zijn 

om in zo’n start-up te in-

vesteren. We moeten en-

kele specialiteiten kiezen 

en daar samenwerking op 

zoeken, de beste mensen 

aantrekken, niet alleen 

uit de EU, maar ook van 

elders.’

water is een 
belangrijk thema
‘Eén van die specialitei-

ten kan water zijn, dat 

zegt de Innovatie Unie 

ook met zoveel woorden. 

Ik zie wat dat betreft ge-

noeg verbanden met de 

andere beleids terreinen. Maar het be-

langrijkste blijft: focus. Ik vind het frap-

pant dat Nederland een andere koers 

heeft gekozen: negen topsectoren is 

wel erg veel, zeker voor een klein land. 

Meer focus op de dingen waarin je echt 

excelleert, lijkt me zinniger dan probe-

ren overal een beetje goed in te zijn. Ik 

zeg: ‘Schoenmaker, blijf bij je leest en 

doe waar je het beste in bent.”

resource intelligence
Europa concentreert zich op de grote 

maatschappelijke uitdagingen van dit 

moment: de economische crisis, de 

demografische kwestie en de gevolgen 

van de klimaatveranderingen. Waar 

zit de verbinding tussen water en in-

novatie? Merkies: ‘Water speelt een 

rol in alle grote thema’s: vergrijzing, 

gezondheid, urbanisatie, klimaatveran-

dering, landbouw, grondstoffencrisis. 

Slim omgaan met grondstoffen wordt 

steeds belangrijker. Met alleen meer ef-

ficiency redden we het niet. We zullen 

het vooral slimmer moeten aanpakken: 

het gaat om ‘resource intelligence’. Door 

innovatie op dat gebied te concentreren, 

doen we kennis op die voor andere lan-

den veel waard is en dus kan worden 

geëxporteerd. In de Blueprint zit al veel 

aandacht voor intelligenter en efficiën-

ter omgaan met wat we hebben. Er zijn 

voorbeelden genoeg van de rol die de  

watersector daarbij kan spelen. Nu al 

wordt energie opgewekt bij het waterzui-

veringsproces en worden veel reststoffen 

uit het gezuiverde water hergebruikt, 

zoals bij de Reststoffenunie. Nadenken 

over stoffenscheiding bij de bron zou 

een volgende stap kunnen zijn: waarom 

haal je bij een ziekenhuis al niet meteen 

de medicijnresten uit het afvalwater, 

nog vóór het in het riool komt? Op die 

manier ga je duurzamer om met grond-

stoffen en bescherm je tegelijkertijd het 

oppervlaktewater, een belangrijke bron 

voor drinkwaterproductie.’

Judith Merkies (PvdA): ‘Focus op waar je goed in bent.’
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De Blueprint zal politieke aan-

bevelingen bevatten voor de 

uitvoering van beleid, op ba-

sis van een analyse van de effectiviteit 

van bestaande wet- en regelgeving, 

gericht op:

-  de implementatie van de Kader 

Richtlijn Water (KRW);

-  de strategie voor waterschaarste en 

droogte uit 2007, gericht op een cul-

tuur van zuinig watergebruik en een 

op droogte toegeruste gemeenschap, 

met de klimaatverandering op de 

achtergrond;

-  maatregelen voor de bescherming 

van waterbronnen tegen de bedrei-

gingen afkomstig van klimaat-

verandering en andere negatieve 

milieuconsequenties van menselijk 

handelen.

Deze elementen zullen worden beke-

ken door middel van een analyse van de 

KRW-stroomgebiedbeheerplannen en 

door de zogeheten Fitness Check, die 

de bestaande waterwetgeving toetst 

op effectiviteit, efficiency, doelmatig-

heid en uitvoerbaarheid. Uiteindelijk 

zal deze analyse resulteren in beleids-

aanbevelingen over de manier waarop 

de Europese waterdoelstellingen het 

best kunnen worden bereikt.

Informatie aanleveren
De Europese Commissie is momenteel 

bezig de benodigde informatie te ver-

zamelen om de analyses uit te voeren. 

Het is daarom zeer belangrijk om 

nu vanuit de lidstaten en de diverse 

geledingen van de watersector infor-

matie te verschaffen aan de Europese 

Commissie over de lokale noden en 

ideeën om de problemen op te lossen.

Bureau Brussel speelt een actieve rol 

bij het overleg met de Commissie via 

de Europese koepelorganisaties zoals 

EUREAU en CEEP. Daarnaast hebben 

de directies van Vewin en de Unie van 

Waterschappen eind april over dit on-

derwerp overlegd met de directie van 

de waterdivisie van het DG Milieu.

Belangrijk is dat gebruikers van water 

(met name landbouw en industrie) een 

juiste prijs betalen voor water: een 

vergoeding die rekening houdt met de 

werkelijke kosten. Daarnaast zijn con-

trole op de volledige implementatie 

van de KRW en vooral maatregelen in 

grensoverschrijdende management-

plannen van rivierstroomgebieden 

van groot belang.

erken de verschillen
De watersector wil dat de Commissie 

de grote verscheidenheid en kwa-

liteitsverschillen van de diverse 

waterbronnen in Europa onderkent 

en de verschillende wijzen van water-

management in de lidstaten en regio’s 

in beschouwing neemt. Daaruit vloeit 

voort dat de Blueprint rekening moet 

houden met een combinatie van mi-

lieu-, economische en sociale factoren, 

die in diverse gebieden van de EU 

grote verschillen vertonen. Omdat wa-

termanagement niet op zichzelf staat, 

moeten ook andere beleidsvelden 

bij de evaluatie betrokken worden, 

zoals landbouw en ruimtelijke orde-

ning.  ■

 –  B u r e a u  B r u s s e l  – 

europese Commissie:  
‘waterbeleid is onze levensverzekering’

blueprint wordt 
steeds blauwer
Voor het Europese milieubeleid wordt 2012 het jaar van het 
water. In dat jaar wil de Commissie de ‘Blueprint’ publiceren, 
ofwel de blauwdruk voor de bescherming van het water in 
Europa.

Investeren in onderwijs
Wat gaan we concreet merken van het 

nieuwe innovatiebeleid? Merkies: ‘Er 

wordt gestreefd naar een horizontaal 

innovatiebeleid waarin Europese, natio-

nale en lokale fondsen beter op elkaar 

aansluiten. Dat zal straks merkbaar zijn 

in meer gerichte stimulering van de 

regio’s, van het landbouwbeleid en van 

onderzoek en innovatie. Maar ook daar-

bij zullen keuzen worden gemaakt. Dus 

niet in elke provincie of regio een eigen 

ICT Valley.’ 

‘Nederland zal op lange termijn excel-

lentie en ondernemerschap moeten 

stimuleren en dat begint bij goed on-

derwijs. Goede leraren zijn daarbij on-

misbaar en de status van dat vak moet 

wat mij betreft dan ook omhoog; daarin 

mogen we wel wat meer investeren. Wat 

je uiteindelijk nodig hebt, zijn nieuws-

gierige mensen die risico’s durven te 

nemen. Het gaat bij innoveren niet om 

een overheid die meer onderzoeksgeld 

ter beschikking stelt, het gaat om een 

integrale visie op het totale economische 

en maatschappelijke systeem.’  ■

Collega-parlementariërs Jacobi (l) en Merkies zijn 

het eens: ‘Innoveren in de watersector loont.’
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Toine Poppelaars, Nederlands nieuwste dijkgraaf, over ontpolderen en verzilten

‘eerst het zoet, dan het zout’
En zoet was het, het gebak dat eind april werd rondgedeeld op de hoofdkantoren van waterschap 
Scheldestromen. De officiële benoeming van Toine Poppelaars tot dijkgraaf van het nieuwe 
waterschap was een feit. De kersverse dijkgraaf kan al bogen op de eerste successen van zijn nieuwe 
organisatie. En daarnaast spelen momenteel juist in zijn werkgebied enkele nationale dossiers.  
Op naar Middelburg, dus.

Waterschap Scheldestromen 

is op 1 januari 2011 ont-

staan door een fusie van 

de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen 

en Zeeuwse Eilanden, en omvat de hele 

provincie Zeeland. Voormalig lid van 

Gedeputeerde Staten Toine Poppelaars 

was al dijkgraaf ad interim, maar heeft 

nu ook officieel zijn benoeming ont-

vangen. Trots vertelt hij over de eerste 

wapenfeiten van de nieuwe organisatie: 

‘We hebben dit jaar de tarieven voor 

al onze inwoners kunnen verlagen; in 

Zeeuws-Vlaanderen soms wel tot 20%! 

Prachtig nieuws, als je bedenkt dat we 

van de provincie een doelstelling mee-

kregen van € 4 miljoen besparing per 

jaar. De tarieven in met name Zeeuws-

Vlaanderen waren in het verleden de 

hoogste van Nederland. De aanleiding 

van de fusie was dan ook de wens om 

een flinke efficiencywinst te behalen en 

dat is goed gelukt!’

Bestuursakkoord waterketen 
Momenteel wordt landelijk gewerkt aan 

het Bestuursakkoord Waterketen, waar 

ook flinke besparingen haalbaar moeten 

zijn; hoe ziet Poppelaars die samenwer-

king? ‘Natuurlijk zie ik mogelijkheden. 

Als je bedenkt welke efficiencyslagen 

wij met onze twee waterschappen al 

konden maken, kun je je voorstellen 

dat je met 25 waterschappen, 10 water-

bedrijven en honderden gemeenten veel 

geld kunt besparen door beter samen te 

werken. Maar ik zie waterschappen en 

waterbedrijven voorlopig niet volledig 

samengaan in één nieuwe organisatie; 

daarvoor zijn we toch met te verschil-

lende zaken bezig. Wat niet wegneemt 

dat we op operationeel vlak steeds meer 

samen doen.’ 

‘Zo werken we nauw samen met Evides, 

door huishoudelijk afvalwater voor te 

zuiveren en aan te leveren als basis voor 

industriewater voor Dow in Terneuzen. 

Aan het sluiten van de waterketen zitten 

voor alle partijen én het milieu grote 

voordelen, dus heldere afspraken via 

een bestuursakkoord vind ik prima.’

Zeeland-proof 
Aan het Bestuursakkoord Waterketen 

wordt nog druk gesleuteld, maar het 

Bestuursakkoord Water is inmiddels 
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rond. Rijk, provincies en de Unie van 

Waterschappen zijn het eens over enkele 

belangrijke onderwerpen, waaronder 

een andere financiering van dijkverster-

king. ‘Het systeem wordt Zeeland-proof’, 

aldus Poppelaars. ‘Het rijk betaalt straks 

de helft van de kosten voor dijkverster-

king. De andere helft komt dan bij de 

waterschappen vandaan: 25% bij het 

betrokken waterschap en 25% bij de ove-

rige waterschappen, via een solidariteits-

heffing. Wij zijn zeer verheugd over deze 

ontwikkeling, want het kan niet zo zijn 

dat een gebied met relatief weinig inwo-

ners en veel dijken, zoals Zeeland, alle 

kosten van de dijkversterking draagt. Ik 

zie dit resultaat ook als een succes van de 

strategie die de Unie van Waterschappen 

enkele jaren geleden heeft gekozen om 

een positieve bijdrage te leveren aan het 

verbeteren van de financiële positie van 

het rijk.’

Zout water buiten houden 
én binnenlaten
Naast dijkversterking speelt in Zeeland 

ook juist het gecontroleerd binnenlaten 

van de zee. Bekendste dossier op dit 

gebied is de Hedwigepolder: na 10 jaar 

touwtrekken lijkt hier nu een definitief 

besluit binnen handbereik. Poppeliers: 

‘Het waterschap is vanaf het begin tegen 

ontpolderen geweest. Momenteel wordt 

onderzoek uitgevoerd naar ons plan 

voor natuurcompensatie in de vorm 

van buitendijkse slikken en schorren in 

de Westerschelde. Ik verwacht op korte 

termijn een beslissing van de minister, 

zeker nu medio april bekend werd dat 

twee belangrijke milieuorganisaties 

niet meer per se vóór ontpolderen zijn.’

Elders in Zeeland speelt een vergelijk-

bare zaak: het wel of niet laten verzilten 

van het Volkerak-Zoommeer. Het gebied 

is sinds 1987 zoet en kampt al jaren met 

overdadige blauwalgengroei. Onderzoek 

in opdracht van het Bestuurlijk Overleg 

Krammer-Volkerak (BOKV) wees uit dat 

het blauwalgprobleem alleen oplosbaar 

is door het meer te verzilten en een getij 

van minstens 30 centimeter toe te staan. 

Positief effect is dat verzilting kansen 

biedt voor recreatie, schelpdierteelt en 

andere economische activiteiten. Daar 

staat tegenover dat onder invloed van 

de verzilting de zoetwatersituatie in de 

streek wijzigt, waardoor verschillende 

gebruiksfuncties beperkt dreigen te 

worden.

Poppelaars: ‘Wij zijn uiteraard blij met 

een aanpak van de blauwalg, maar plei-

ten er wel voor om eerst een oplossing te 

zoeken voor de zoetwaterinlaat voor de 

landbouw op Tholen. We hopen nog dit 

jaar op een groen licht om dit probleem 

aan te pakken. Maar op watergebied 

geldt voor ons, in een parafrase van het 

kabinetsmotto: ‘Eerst het zoet, dan het 

zout!’ ■

samenwerking met evides
Sinds 2010 draait bij rioolwaterzuive-

ring De Drie Ambachten in Terneuzen 

een membraanbioreactor (MBR). 

Waterschap Scheldestromen levert 

het gezuiverde afvalwater van de 

gemeente Terneuzen (effluent) sinds 

2007 aan Evides Industriewater, dat er 

gedemineraliseerd water van maakt 

voor Dow Benelux. 

Na ingebruikname van de MBR heeft 

het effluent een nog betere kwaliteit 

gekregen, waardoor het beter geschikt 

is voor hergebruik (lagere operationele 

kosten, hogere efficiency). Het sluiten 

van de waterketen levert bovendien 

belangrijke voordelen op voor het 

milieu; een duurzaam hergebruik 

van 450 m3 afvalwater per uur, een 

aanzienlijke reductie van het energie-

verbruik en een vermindering van de 

lozing op het oppervlaktewater.

‘er mag wel wat meer 

druk op de ketel biJ het 

bestuursakkoord waterketen’
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–  D o e l m a t i g h e i d  &  T r a n s p a r a n t i e  –

Belastingen bepalen kwart van de drinkwaterprijs

drinkwater:  
vijf soorten belasting
De overheid heft steeds meer belastingen op het oppompen, leveren en gebruiken van drinkwater. 
Vaak met als doel: beïnvloeding van het waterverbruik, hoewel onderzoek uitwijst dat dit niet werkt. 
Inmiddels bepalen belastingen bijna een kwart van de drinkwaterprijs! Vewin komt daartegen sinds 
jaar en dag in het geweer.

De overheid brengt via de drink-

waterfactuur verscheidene be-

lastingen in rekening die geen 

relatie hebben met de (maatschappe-

lijke) kosten van drinkwaterproductie. 

Landelijke, provinciale én gemeente-

lijke overheden leggen schijnbaar ach-

teloos forse bedragen op de drinkwater-

factuur, zonder duidelijke relatie met 

waterbeheer of drinkwaterproductie. 

Met name gemeenten innen soms en-

kele tientallen euro’s precario via het 

drinkwatertarief. 

Het gaat in totaal om maar liefst vijf 

heffingen: belasting op leidingwater, 

grondwaterbelasting, provinciale grond-

waterheffing, precariobelasting en 

BTW. Deze laatste belasting wordt niet 

alleen over het watertarief zelf, maar 

ook over de andere belastingen en hef-

fingen in rekening gebracht: belasting 

op belasting dus! Vewin is van mening 

dat drinkwater een belangrijke eerste 

levensbehoefte is, die voor iedereen in 

Nederland altijd beschikbaar moet zijn 

voor een prijs die een goede weerspiege-

ling is van de kosten. De situatie rondom 

de toenemende belastingdruk is Vewin 

dan ook een doorn in het oog.

steeds meer heffingen
Onder de vlag van milieubesparing is 

in 1995 eerst een belasting op het op-

pompen van grondwater ingevoerd. 

Inmiddels is ook het ministerie van 

Financiën ervan overtuigd dat deze 

grondwaterbelasting geen enkel milieu-

doel meer dient. De heffing – opbrengst 

in 2009 ca. € 149 miljoen  – wordt voor-

alsnog in stand gehouden om de schat-

kist te vullen. 

per m3 (1.000 liter)

Drinkwatertarief exclusief belastingen, 
gemiddeld in Nederland € 1,34

Grondwaterbelasting en precario € 0,16

Belasting op leidingwater € 0,16

BTW € 0,10

Totaal € 1,76

Totaal belasting € 0,42

€	  1.33707;	  
76%	  

€	  .16366;	  9%	  

€	  .15800;	  9%	  

€	  .09952;	  6%	  

Drinkwatertarief	  exclusief	  
>elas?n@en	  

AronCwater>elas?n@	  en	  
precario	  

Belas?n@	  op	  FeiCin@water	  

BTW	  

BTW 6%

Belasting op leidingwater 9%

Grondwaterbelasting en precario 9%

Drinkwatertarief exclusief belastingen 76%

Deze situatie is des te opmerkelijker, 

omdat boeren zijn vrijgesteld van grond-

waterbelasting voor het water dat zij uit 

de grond oppompen voor beregening 

en bevloeiing van gewassen. Met deze 

uitzondering beloont het ministerie 

laagwaardig gebruik van grondwater, 

en bestraft hoogwaardig gebruik voor 

drinkwaterproductie. Ook de provincies 

heffen trouwens belasting voor grond-

wateronttrekking. 
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administratieve last
Vanaf het jaar 2000 wordt de consump-

tie van drinkwater verder belast via de 

zogeheten ‘belasting op leidingwater’. 

Doel was het watergebruik van consu-

menten te verminderen, maar ook hier 

is geen aantoonbaar effect opgetreden. 

Vanwege de opbrengst (ca. € 130 mil-

joen) wordt ook deze belasting echter 

in stand gehouden. De inning van deze 

belasting zorgt bij de waterbedrijven 

voor een behoorlijke administratieve 

last. De belasting moet namelijk wor-

den geïnd per onroerende zaak, terwijl 

het drinkwater wordt gefactureerd per 

aansluiting. Die twee komen vaak niet 

overeen, waardoor het waterbedrijf een 

aparte administratie moet voeren voor 

het innen van deze belasting. Zo hebben 

flatgebouwen niet zelden één wateraan-

sluiting, maar is elk appartement een 

aparte onroerende zaak. Hetzelfde geldt 

voor bedrijfsverzamelgebouwen en ook 

verzorgingstehuizen.

Precario woekert verder
Sinds 2005 laat de pre-

cariobelasting op wa-

terleidingen een sterke 

groei zien, met name in 

de Randstad. Inmiddels 

halen 26 gemeenten voor 

€ 12,5 miljoen aan lokale 

belastinggelden op via de 

drinkwaterfactuur. De ge-

meenten zijn volledig vrij 

in het bepalen van het ta-

rief, wat lokaal soms leidt 

tot een verhoging van de 

drinkwaterfactuur (voor 

een gemiddeld gezin rond 

€ 175) met € 40. Het afge-

lopen halfjaar hebben 31 

gemeenten aangeklopt bij 

de drinkwaterbedrijven 

voor informatie over hun 

leidingnetwerk, ter voor-

bereiding van een hef-

fingsaanslag. De Tweede 

Kamer heeft zich sinds 2004 regelmatig 

uitgesproken tegen precariobelasting 

op nutsnetwerken, laatstelijk per mo-

tie Van der Burg (december 2010). De 

opeenvolgende bewindslieden van 

Binnenlandse Zaken hebben echter nog 

altijd geen gehoor gegeven aan de wens 

van de Kamer. 

De indiener van de motie, Brigitte van 

der Burg, is o.a. woordvoerder financie-

ring lagere overheden en administra-

tieve lastendruk van de Tweede Kamer-

fractie van de VVD. Heeft zij nog hoop 

dat de regering iets gaat doen aan de 

ongebreidelde precariogroei? ‘Sterker 

nog, ik heb het volste vertrouwen dat 

deze minister de zaak oppakt. Maar het 

is geen eenvoudig wetsvoorstel, dus er 

moet nog flink wat werk worden verzet. 

Mijn motie werd breed gedragen in de 

kamer; iedereen ziet dat gemeenten mo-

menteel de precarioheffing gebruiken 

als oneigenlijk instrument om bezuini-

gingen elders te compenseren. Als een 

gemeente een duidelijke tegenprestatie 

levert, zoals de aanleg van nieuwe lei-

dingen, dan ligt het anders. Maar tegen 

gemeenten die nu nog van plan zijn pre-

cario te gaan heffen op waterleidingen 

die er soms al decennia liggen, zeg ik: 

‘Doe dit niet!’ 

stroomlijning belastingstelsel water
Ondanks de prijsopdrijvende invloed 

van de belastingen zijn de water-

bedrijven er de laatste jaren nog in 

geslaagd de drinkwaterprijs stabiel 

te houden, vooral door efficiencyver-

betering. De Staatssecretaris van 

Financiën wil vereenvoudiging van het 

belastingstelsel en vermindering van 

administratieve lasten. Voor Vewin 

is de keuze duidelijk: de belasting-

druk op drinkwater is veel te hoog. 

Stroomlijning van het belastingstelsel 

kan gebeuren door het afschaffen van 

belastingen die geen milieueffect heb-

ben en die veel administratieve lasten 

meebrengen. Vewin zet daarvoor de 

Grondwaterbelasting en Belasting op 

leidingwater nadrukkelijk in de etalage.  

Daarnaast moet het kabinet nu einde-

lijk de Tweede Kamer serieus nemen 

en een halt toeroepen aan de sterke 

groei van precariobelasting op water-

leidingen door gemeenten. Drinkwater 

is een primaire behoefte waarvan de 

prijs niet afhankelijk mag zijn van de 

financieringsproblematiek van de over-

heid. ■

standpunten vewin
* Belastingdruk op water is te hoog.

*  Grondwaterbelasting mist doel en 

moet worden afgeschaft.

*  Precario-verbod op drinkwater-

leidingen gestand doen.

Meer informatie:  

Hendrik-Jan IJsinga, ijsinga@vewin.nl

‘grondwaterbelasting dient geen enkel milieudoel’

Brigitte van der Burg (VVD).

‘de belastingdruk op drinkwater is veel te hoog’
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Onderzoek en advies: H2O + IQ

‘Zoeken naar een waterdruppel 
in de oceaan’
Het Waterlaboratorium is één van de vier aan waterbedrijven gelieerde kwaliteitslabs in Nederland. 
Hier worden watermonsters met grote ogen bekeken, op zoek naar levende en chemische 
onzuiverheden. Directeur Marcel Tielemans neemt ons mee op een tocht langs roeipootkreeftjes  
en partydrugs. ‘Het begint met vier monsterflessen.’ 

Hoogwaardig onderzoek, voor-

al in oppervlaktewater; dat 

is de specialiteit van Het 

Waterlaboratorium in Haarlem. Het lab 

werkt voor de waterbedrijven Dunea, 

PWN en Waternet, maar ook voor zie-

kenhuizen, sportinstellingen en de 

offshore-industrie. Het primaire proces 

van laboratorium: gedegen biologisch 

en chemisch onderzoek. 

Directeur ir. Marcel Tielemans legt uit: 

‘Als kenniscentrum voor waterkwali-

teitsbewaking houden we ons bezig met 

advies, en biologische en chemische 

analyse in vier laboratoria. Aan de ‘le-

vende’ kant hebben we aparte labs voor 

bacteriologie en hydrobiologische ana-

lyse. Bij bacteriologie gaat het om bac-

teriën en parasieten. De hydrobiologie 

kijkt naar hogere levensvormen, zoals 

algen, waterpissebedden en roeipoot-

kreeftjes.’

‘Aan de chemische kant hebben we 

ook twee aparte labs: voor organisch 

en anorganisch onderzoek. Organische 

chemie richt zich vooral op ongewenste 

en onbekende organisch-chemische 

stoffen. Het kan daarbij gaan om  

microverontreinigingen zoals bijvoor-

beeld bestrijdings- of geneesmiddelen, 

maar ook partydrugs. Bij an organisch 

chemisch onderzoek zoeken we naar 

mineralen, metalen, nutriënten en 

fysische eigenschappen. Hiervoor ge-

bruiken we de meest geavanceerde en 

geautomatiseerde apparatuur. Maar 

we beginnen altijd gewoon met vier  

monsterflessen water; één voor elk lab.’

65.000 watermonsters per jaar
‘Onze 15 monsternemers gaan zeven 

dagen per week op pad om bij vaste en 

wisselende aftappunten water te halen. 

Per jaar gaat het om 65.000 monsters 

van 100 tot 300 ml. Maar we doen ook 

veel grotere monsternames, tot 1.000 

liter. Dat laatste gebeurt vooral in het 

kader van microbiologische risicoanaly-

ses bij een zuiveringsstap. In de laatste 

fasen van het zuiveringsproces is het 

water al zó schoon, dat je in een klein 

monster niet kunt vaststellen of er 

verontreiniging aanwezig is. We sjou-

wen trouwens die 1.000 liter niet mee 

naar ons laboratorium. We filteren het 

ter plekke af met een membraanfilter, 

dat we vervolgens in het lab onderzoe-

ken. Op die manier vang je dan zelfs 

in gezuiverd water nog wel eens een 

Marcel Tielemans (Het Waterlaboratorium): ‘Spectaculaire doorbraken bij moleculair-genetische technieken.’
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bacterie, zodat je kunt uitrekenen hoe 

effectief de zuivering is geweest.’

Offshore
‘Een bijzondere activiteit is de bemon-

stering van het drinkwater voor de 

offshore. De boorplatforms krijgen hun 

drinkwater via ‘supply boats’ uit Den 

Helder en IJmuiden. Die boten moeten 

varen, want tijd is geld. Onze monster-

nemers moeten snel aan boord hun 

werk doen en worden soms zelfs per 

helikopter naar of van een platform 

gevlogen. Een andere specialiteit is dat 

wij als enige in Nederland in staat zijn 

om ‘natural organic matter’ te bepalen 

in water: dierlijke en plantaardige af-

braakproducten, zoals humuszuren.’

legionella: inzet op kwaliteit 
De waterbedrijven gebruiken de analy-

ses en adviezen van het lab vooral om 

de zuiveringsprocessen te sturen en 

om een veilige distributie van het ge-

produceerde water te waarborgen. Voor 

bedrijven met een collectieve (drink)

watervoorziening, zoals ziekenhuizen, 

verzorgingstehuizen en zwembaden, 

helpt Het Waterlaboratorium met het 

opstellen en uitvoeren van waterbeheer-

plannen. Tielemans: ‘Met name op het 

gebied van legionellabeheersing zijn wij 

zeer actief. In de nasleep van de uitbraak 

in Bovenkarspel is strikte regelgeving 

opgesteld, waaraan veel instellingen en 

bedrijven moeten voldoen. Dat leek een 

lucratieve nieuwe markt, waar in het be-

gin dan ook allerlei partijen op doken, 

die – laten we zeggen – niet optimaal 

geoutilleerd waren. Wij gaan niet prijs-

beuken, maar hebben volledig ingezet 

op kwaliteit en betrouwbaarheid. En dat 

werpt vruchten af. We hebben een accre-

ditatie voor de norm NEN-EN ISO 17025 

en we zijn erkend door het ministerie 

van I&M. Veel bedrijven laten inmiddels 

hun complete legionella-aanpak aan ons 

over: van risicoanalyse en opstellen van 

het beheersplan, via het ondersteunen 

van het workflow management systeem, 

tot monstername, analyse en rapportage 

van de resultaten.’

DNa-technieken
Wat is momenteel ‘hot’ in laboratorium-

land? Tielemans: ‘Op het gebied van 

microbiologie zie je de laatste tijd spec-

taculaire doorbraken bij moleculair-ge-

netische technieken. Door te kijken naar 

het DNA van organismen kunnen wij 

soorten en zelfs hoeveelheden bepalen. 

Ook wordt nu veel onderzoek gedaan 

naar sensoren, maar ik verwacht pas 

over enkele jaren meer ontwikkelingen 

op dit gebied. De aanslagen in New York 

hebben wereldwijd geleid tot de wens 

om sensoren te ontwikkelen die je tijdig 

waarschuwen voor ongewenste stof-

fen in het water. Het probleem is naar 

welke stoffen je moet zoeken en waar je 

de sensoren zou moeten plaatsen. Wat 

we nu wel zien, zijn geautomatiseerde 

analysesystemen die permanente, on-

line monitoring mogelijk maken. Wij 

doen voor PWN het complete beheer en 

kalibratie van zo’n systeem, dat de PH-

graad en de hardheid van hun water in 

de gaten houdt.’

Nanodeeltjes
Een andere ontwikkeling is de aandacht 

voor nieuwe stoffen en nanodeeltjes in 

het drinkwater. Tielemans: ‘Er komen 

in de bronnen steeds meer stoffen voor: 

geneesmiddelen, partydrugs, nanodeel-

tjes. De rioolwaterzuivering haalt dit 

soort deeltjes er niet volledig uit, dus 

wij komen dat soort stoffen in bronnen 

steeds vaker tegen. Met nanodeeltjes 

kunnen we nu nog niets, maar er wordt 

gewerkt aan onderzoekmethoden om 

ze te meten. Het is nog onduidelijk of 

ze schadelijk zijn, maar men is bezorgd 

dat nanodeeltjes zich door hun geringe 

grootte anders gedragen dan grotere 

deeltjes van dezelfde stof. Producenten 

verwerken nu al titaanoxide op nano-

schaal in zonnebrandcrèmes of zilver-

jodide in sokken tegen zweetvoeten.’ 

‘Je kunt er vergif op innemen dat wij 

nanodeeltjes gaan tegenkomen in de 

bronnen. Als blijkt dat ze schadelijk 

zijn, moeten we kijken of de bestaande 

zuiveringsmethoden voldoende zijn. 

Het probleem is dat wij op chemisch ge-

bied weliswaar honderden of duizenden 

stofjes kunnen detecteren, maar dat er 

vele tienduizenden of honderdduizen-

den bestaan. Ons werk blijft altijd een 

beetje op zoek naar een speld in een 

hooiberg, of liever: een waterdruppel in 

de oceaan.’  ■

‘als enige in nederland kunnen we 
‘natural organic matter’ bepalen in water’
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–  B o d e m  e n  i n f r a s t r u c t u u r  –

Mogelijkheden voor duurzame inzet van brak water

‘brak grondwater biedt kansen’
Veel ondergrondse waterstromen onder ons land bevatten brak water. En zelfs zoete bronnen 
worden na verloop van tijd brak. Ogenschijnlijk een probleem voor de waterwinning. Maar de 
drinkwatersector beschouwt brak grondwater als kansrijke bron voor drinkwaterbereiding in 
de toekomst. Ook hoogleraar Geohydrologie Theo Olsthoorn ziet die kansen, naast enkele 
aandachtspunten.

De belangstelling bij de drinkwater-

bedrijven voor de bereiding van drink-

water uit brak grondwater groeit. Dit 

lijkt in eerste instantie niet voor de 

hand te liggen, maar brak grondwater 

als grondstof kent een aantal voor-

delen. Zo is de microbiologische en 

chemische kwaliteit van dit water over 

het algemeen erg goed. Tegelijkertijd 

zien de waterbedrijven dat een aantal 

bestaande reguliere winningen wordt 

bedreigd door verzilting. Ook zijn de 

mogelijkheden voor uitbreiding van 

grondwaterwinningen uit zoetwater-

pakketten beperkt. Bijkomend voordeel 

van het gebruik van brak grondwater 

is dat daarmee de verzilting van be-

staande winningen wordt tegengegaan. 

Dit levert een bijdrage aan duurzaam 

grondwatergebruik. En verder zijn de 

kosten voor zuivering van brak water 

met behulp van membraantechnologie 

de afgelopen jaren flink gedaald. Ook 

zijn er mogelijkheden om brak kwelwa-

ter in polders te gebruiken. Dit draagt 

bij aan behoud en/of verbetering van de 

kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Membraanfiltratietechnieken
Bij drinkwaterbereiding uit brak water 

op basis van membraanfiltratietechnie-

ken blijft een reststroom water over; 

concentraat. Hierin zijn de concentraties 

zout en andere stoffen ongeveer twee 

keer zo hoog als in het oorspronkelijke 

brakke water. Deze reststroom wordt 

meestal in de bodem geloosd, op diep-

ten met vergelijkbare zoutconcentraties. 

Momenteel heeft de overheid nog geen 

generiek beleid ontwikkeld over hoe we 

met dit concentraat moeten omgaan. 

Beleidskader ontbreekt
Een beleidskader voor de beoorde-

ling van deze lozingen ontbreekt, met 

name rondom de vraag hoe verhoogde 

concentraties metalen in het con-

centraat moeten worden beoordeeld 

en welke randvoorwaarden daaraan 

moeten worden gesteld. De huidige 

mogelijkheden voor lozing van concen-

traat zijn daardoor beperkt en vormen 

een belangrijk knelpunt voor verdere 

toepassing van deze techniek. Ook zijn 

Zouttongen in de rivieren bedreigen de drinkwaterwinning.
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‘voor een duurZame aanpak is nadere regelgeving essentieel’

vergunningenprocedures zeer complex 

en langdurig, wat verdere ontwikkeling 

van de techniek bemoeilijkt. Zowel het 

ministerie van EL&I als de provincies 

en gemeenten zijn daarin als bevoegd 

gezag betrokken.

Pilots veelbelovend
Drinkwaterbedrijven voeren rondom 

het gebruik van brak grondwater in 

Friesland en Noord-Brabant pilots uit, 

die positieve resultaten te zien geven. 

Inmiddels wordt daarom nagedacht 

over continuering en opschaling. In 

Zuid-Holland bereidt Oasen een proef 

voor, waarbij het zout ondergronds 

wordt verwijderd, wat minder energie 

kost en dus goedkoper is. 

Voor de drinkwatersector staat duur-

zaam gebruik van de bodem voorop, als 

het gaat om het terugbrengen van de 

reststroom zout water in de bodem. In 

de pilots heeft daarom uitgebreid moni-

toring plaatsgevonden van processen 

die in de bodem optreden en de invloed 

daarvan op de grondwaterkwaliteit. 

Injectie van concentraat
Hoogleraar Geohydrologie aan de TU 

Delft, Theo Olsthoorn: ‘Een goede oplos-

sing voor concentraat is: injecteren in 

een bodemlaag waarin het water min-

stens even zout is als het concentraat. 

Hydrologisch spelen daarbij een paar 

aandachtspunten. In de eerste plaats 

zal injectie stroming teweegbrengen. 

De vraag is dan waar dit water op den 

duur blijft. In de meeste situaties zal het 

terugkeren naar de laag van waaruit het 

werd onttrokken. Het teruggevoerde 

concentraat bevat al het zout uit het 

onttrokken water en zal zich op termijn 

onder de onttrekking ophopen. Dit be-

tekent dat het aandeel brak water in de 

onttrekking geleidelijk stijgt. Hierdoor 

zal de winning als geheel moeten min-

deren of de recovery van de omgekeerde 

osmose zal geleidelijk omhoog gaan: 

het zoutgehalte in het concentraat zal 

stijgen.’ Onderbouwd inzicht in de op-

tredende hydrologische processen bij 

lozing van concentraat in de bodem is 

dus cruciaal, om ook op langere termijn 

duurzaamheid te kunnen garanderen.

Duurzaamheid voorop
‘Het is verstandig om te blijven streven 

naar oplossingen waarbij de bodem wel 

wordt gebruikt, maar vooral niet ver-

bruikt’, aldus Olsthoorn. ‘In elk geval 

moeten we als watersector en als land 

leren om te gaan met brak water, want 

het komt er onvermijdelijk aan.’

Het te ontwikkelen beleidskader zal 

daarom ruimte moeten bieden aan toe-

passing van deze techniek bij de drink-

waterbereiding, maar ook garanties 

moeten bieden voor duurzaam gebruik 

van de bodem. Inzicht in wat er gebeurt 

in de bodem is daarbij van groot be-

lang. Ook het vergunningenkader kan 

worden vereenvoudigd, met name op 

het punt van de vereiste opslagvergun-

ning volgens de Mijnbouwwet. Een per-

manente vrijstelling kan hier volgens 

Vewin uitkomst bieden.  ■

standpunten vewin 

•  Waarborgen voor duurzaam ge-

bruik van de bodem. 

•  Ontwikkeling van een eenduidig 

beoordelingskader voor lozing van 

concentraat in de bodem.

•  Verlenging van de termijn voor 

ontheffing van het lozingenbesluit 

naar 40 jaar.

•  Vrijstelling van de vereiste opslag-

vergunning Mijnbouwwet voor het 

lozen van concentraat dat vrijkomt 

bij de drinkwaterbereiding.

•  Gebruik van brak grondwater als 

innovatieve techniek bevorderen en 

in subsidiekaders verankeren.

Het principe van ondergrondse ontzilting.
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De Amazone is de op één na langste 

rivier ter wereld, en veruit de water-

rijkste. De rivier ‘vervoert’ 15% van het 

natuurlijke zoetwater ter wereld dat 

rivieren naar zee brengen. De Amazone 

stroomt door het Amazoneregenwoud 

en kan tijdens de regentijd zeer breed 

zijn; plaatselijk wel tot 40 km. 

Als de Amazone in de Atlantische 

Oceaan stroomt, bevat ze het water 

van ruim 1.100 zijrivieren. Deze water-

stroom heeft in de loop van miljoenen 

jaren een submariene canyon op de 

oceaanbodem uitgesleten van enkele 

honderden kilometers lengte. Het geel 

gekleurde Amazone-water is tot ruim 

300 kilometer uit de kust te onderschei-

den van overig zeewater.

Amazone
In 2011 staat de achterpagina van Waterspiegel in het 
teken van de grote rivieren van onze aarde: Rijn, Yangtze, 
Mississippi, Ganges, Mekong, Nijl, en in dit nummer;  
de Amazone. 

amazone

Lengte  6.400 km

Debiet  219.000 m3/s

Stroomgebied  6.915.000 km2

Van  Andes, Peru

Naar   Atlantische Oceaan, 
Brazilië

Stroomt door Peru, Bolivia

 Ecuador, Colombia

 Venezuela, Guyana

 Brazilië

de levensaders
 van de wereld


