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Koning onthult  
watertappunt 

Op 12 april onthulde Koning Willem-

Alexander in het kader van de jaarlijkse 

Koningsspelen op basisschool De Arke 

(Lemmer) een speciaal oranje watertap-

punt. Met deze onthulling verrichtte hij 

de officiële openingshandeling van de 

spelen, die dit jaar als thema hadden: 

‘water drinken’. De drinkwaterbedrijven 

werkten op verschillende manieren sa-

men met de Koningsspelen. 

6

Bescherming van 
de bronnen van ons 
drinkwater

De minister van Infrastructuur en 

Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, 

heeft op watergebied de nodige 

uitdagende dossiers: de Kaderrichtlijn 

Water, bescherming van de bronnen, 

en het klimaatbestendig maken van het 

Nederlandse watersysteem, om er een 

paar te noemen. Hoe pakt zij dat aan?

Lessen van de zomer 
van 2018
De lange droge periode in 2018 heeft op 

verschillende gebieden voor problemen 

gezorgd. Naar verwachting gaan we 

zulke omstandigheden in Nederland – als 

gevolg van de klimaatverandering – nog 

veel vaker meemaken. Waterspiegel 

vroeg aan vertegenwoordigers van 

stakeholders uit de ‘droogte-kolom’ wat 

zij hebben geleerd van de extreem droge 

zomer van 2018 en wat zij anders gaan 

doen.18


