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‘Schaliegas is een stap terug’

Voor SP-kamerlid Henk van Gerven heeft goed 
en betrouwbaar drinkwater vooral te maken 
met volksgezondheid. De drinkwatervoorzie-
ning ziet hij als een topprioriteit voor de over-
heid, die voorrang moet hebben boven commer-
ciële belangen. Een gesprek over het nut van 
sluipwespen en de nutteloosheid van schaliegas.

‘Steeds op zoek naar  
de meest ef fectieve  
coalitie’

Per 1 november 2013 is Renée Berg-
kamp de nieuwe directeur van  
Vewin. Bergkamp is geen onbekende 
in Den Haag, waar ze verschillende 
directiefuncties vervulde. Een korte 
kennismaking aan de hand van  
vier steekwoorden: belangenbehar-
tiging, leden, Den Haag en mensen.

‘Goede zaak dat zoet 
water aandacht krijgt 
in Deltaplan
In het werkgebied van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland ko-
men vrijwel alle aspecten van mo-
dern waterbeheer aan de orde, aldus 
dijkgraaf Gerard Doornbos: hoog-
waterbescherming, uiteenlopende 
zoet waterbehoeften, waterschaars-
te, verzilting en vervuiling.
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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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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.
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Leidingnet slim vervangen

Op dit moment verkeren de drinkwaterleidin-
gen in een prima conditie en presteert het net 
zeer goed. De sector wil die prestaties vasthou-
den door de vervanging van leidingen gestruc-
tureerd uit te voeren, op basis van onderbouwd 
asset management.

De drinkwatersector 
doorgelicht

Een beeld van de staat van de Ne-
derlandse drinkwatervoorziening, 
aan de hand van de gecombineerde 
gegevens van het jaarlijkse ‘Tarie-
venoverzicht drinkwater’, het TNS 
NIPO-onderzoek ‘Watergebruik 
thuis’ en de benchmark ‘Water in 
Zicht 2012’. De rode draad: de sector 
bevindt zich in een stabiele fase.
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‘De Brusselse ogen en oren  
van Nederland’

In hartje Brussel zetelt de Permanente Verte-
genwoordiging van het Koninkrijk der Neder-
landen bij de Europese Unie, kortweg ook wel 
PV EU genoemd. Jeroen Steeghs, hoofd van de 
afdeling Milieu- en natuurbeleid, vertelt meer 
over het werk van de PV EU.

Water ABC brengt belangen 
rondom schoner water bij elkaar

Voor de vele knelpunten in de waterkwaliteit 
door gewasbeschermingsmiddelen zijn inmid-
dels heel wat oplossingen ontwikkeld. Maar het 
schort vooral aan blijvende toepassing en bor-
ging. Een probleem dat het project Water ABC 
wil aanpakken.
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