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Microplastics: kleine vaste kunststof deeltjes
(kleiner dan 5 mm) die slecht oplosbaar in wa
ter zijn en niet afbreekbaar. Om meer inzicht
te krijgen in de aanwezigheid van micro- en
nanoplastics in afvalwater, oppervlaktewater
en drinkwater voert KWR momenteel onder
zoek uit. Onderzoeker Stefan Kools legt uit
wat microplastics eigenlijk zijn en of ze ook
in het Nederlandse water voorkomen.

‘Werken aan
schone bronnen’
Per 1 januari 2018 is Peter van der Velden
Cees Veerman opgevolgd als voorzitter van
Vewin. Na een periode van wederzijdse ken
nismaking is hij inmiddels samen met alle
drinkwaterbedrijven begonnen aan een Stra
tegische Agenda voor de komende jaren. Hij
benadrukt dat dit niet alleen een theoreti
sche exercitie is, maar dat de drinkwatersec
tor ook echt de handen uit de mouwen wil
steken.
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Na de presentatie door de Europese
Commissie van het voorstel voor de
herziening van de Drinkwaterricht
lijn, heeft het Europees Parlement de
Fransman Michel Dantin aangewezen
als rapporteur op dit dossier. Woensdag
23 mei bracht hij een werkbezoek aan
de Nederlandse drinkwatersector. ‘Met
deze herziening zullen drinkwater
bedrijven een sleutelrol spelen bij het
toepassen van de risicobenadering in
alle fasen van de drinkwaterproductie
en -voorziening.’
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