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‘Werken aan water  
eindigt nooit’

Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie 
Schultz van Haegen, geeft haar visie op drie ac-
tuele drinkwaterdossiers: publieke eigendom 
van de drinkwatervoorziening, samenwerking 
in de waterketen, en de koppeling tussen de 
Kader richtlijn Water en het Deltaprogramma.

Airport-city Schiphol gaat fos-
faat terugwinnen uit af valwater

Vewin is een van de initiatiefnemers van een  
pilot waarbij Schiphol, Evides en KWR de mo-
gelijkheden onderzoeken om fosfaat terug te 
winnen uit afvalwater op de luchthaven. Eind 
2013 moet de proefinstallatie draaien. De am-
bities van Evides en Schiphol reiken verder.  

‘Meer aandacht voor verzilting’

Sinds de afgelopen verkiezingen is Jaco Geurts 
lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA en 
tevens waterwoordvoerder. Hij liet al van zich 
horen met enkele water-gerelateerde moties. 
Tijd dus voor een nadere kennismaking met 
deze Gelderse bestuurder met een agrarische 
achtergrond.

‘Integraal gebiedsgericht bodem-
beheer voor de hele provincie’

Dijkgraaf Lambert Verheijen van het Brabantse 
waterschap Aa en Maas is een warm pleitbezor-
ger voor meer aandacht voor de ondergrond. 
Daarbij speelt ook het thema ‘zoet water’ een 
belangrijke rol, niet in het minst door de droge 
zandgronden in zijn werkgebied.

‘Stemming commissie Landbouw  
over GLB is gemiste kans’

Europarlementslid Bas Eickhout windt er geen 
doekjes om; de uitkomst van de recente stem-
ming in de commissie Landbouw van het parle-
ment is geen goede zaak voor de Nederlandse 
natuur of de drinkwatervoorziening. 
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Inhoud #1

Waterspiegel is een periodieke 
uitgave van Vewin, de Vereniging 
van waterbedrijven in Nederland. 
Waterspiegel brengt nieuws, 
achtergronden en opinies uit 
de wereld van (drink)water en 
aanverwante sectoren.
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abOnnementen 
Waterspiegel wordt gratis 
toegezonden aan mensen die 
beroepsmatig betrokken zijn bij 
de watersector. Adreswijzigingen 
kunnen worden gericht aan Vewin, 
Postbus 1019, 2280 CA Rijswijk. 
Verzoeken om een abonnement 
zijn ter beoordeling van de 
hoofdredactie.

Artikelen uit deze uitgave mogen 
worden overgenomen na toestem-
ming van de uitgever. De gebruikte 
foto’s zijn bedoeld als illustratie 
en hoeven niet de beschreven 
situatie letterlijk weer te geven. 
De redactie heeft zijn uiterste best 
gedaan om alle copyright-houders 
van gebruikt beeldmateriaal op 
te sporen. Indien u meent dat u 
rechthebbende bent, kunt u zich 
bij ons melden. 

Waterspiegel wordt verzonden in 
een seal van biofolie. Deze mat-
transparante folie is binnen 90 
dagen volledig composteerbaar 
en mag dus in de GFT-bak. 
Biofolie is gemaakt van de 
reststoffen van maisproducten en 
aardappelzetmeel.

Colofon

Waterspiegel in een nieuw jasje
Met ingang van deze editie heeft het uiterlijk van Waterspiegel een update 
gekregen. De redactie hoopt hiermee aan te sluiten bij de wensen van de 
lezers. Uw feedback hierover is meer dan welkom op: waterspiegel@vewin.nl.


