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WKO en drinkwatervoorziening
Warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame 

energiebron, die steeds meer wordt gebruikt om 

gebouwen en woningen te verwarmen en te koelen. 

WKO’s maken gebruik van de ondergrondse ruimte, 

waar het de afgelopen jaren al flink drukker aan 

het worden is. Ruimtelijk en integraal inzicht zijn 

daarom essentieel voor een goed beheer en beleid. 

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) draagt hieraan 

bij. Martin Peersmann (BZK), Peter Salverda (Vitens) 

en Quirine Diesbergen (ILT) vertellen over het belang 

van BRO en wat de opmars van WKO betekent voor 

onze drinkwatervoorziening.

6

‘Samen werken aan een 
klimaatrobuust watersysteem’
De uitdagingen op het gebied van de beschikbaarheid 

en de kwaliteit van water worden steeds groter. 

De waterschappen en drinkwaterbedrijven doen 

samen een dringend appel op de politiek om water 

bovenaan de agenda te plaatsen, als leidend principe 

bij ruimtelijke ordening en inrichting van stedelijke 

en landelijke gebieden. De voorzitters van de Unie 

van Waterschappen en van Vewin, Rogier van der 

Sande en Peter van der Velden, leggen uit waarom 

een watertransitie noodzakelijk is.

RIVM-rapport ‘Staat 
drinkwaterbronnen’
In Nederland wordt drinkwater gemaakt van 

grond- en oppervlaktewater. Het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeert in het 

recent verschenen rapport ‘Staat drinkwaterbronnen’ 

dat er in meer dan de helft van de 216 winningen 

nu of in de nabije toekomst problemen zijn met 

de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid 

water. Het RIVM baseert zich voor dit rapport op een 

analyse van de tweede generatie gebiedsdossiers.32


