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drinkwatervoorziening’
Medio april bracht Tweede
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Agnes
Wolbert
(PvdA) een werkbezoek aan de
drinkwatersector in Drenthe.
Ze werd o.a. bijgepraat over de
innovatieve oplossingen die
WMD en Dierenpark Emmen
hier samen hebben ontwikkeld.
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Het recentelijk gepresenteerde ontwerp
Nationaal Waterplan vermeldt dat de
kwaliteitsambitie in 2015 nader ingevuld
wordt, onder regievoering van de Stuurgroep
Water. Vanuit Vewin wordt al langere tijd
aangedrongen op meer ambitie en daadkracht
van het ministerie van IenM op dit dossier.
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Geen stroom,
wel water
Tijdens een grote stroomstoring
in Noord-Holland en Flevoland
dit voorjaar stond het openbare
leven nagenoeg stil: stoplichten,
treinen, trams en liften vielen uit.
Zelfs Schiphol lag plat. Maar het
drinkwater stroomde gewoon uit de
kraan, zoals altijd. Daarmee lieten
de drinkwaterbedrijven weer eens
zien hun taak als vitale sector zeer
serieus te nemen.

Waterspiegel wordt verzonden in
een seal van biofolie. Deze mattransparante 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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‘Bronbeleid verdient
steviger positie in NWP’
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Stelling: ‘Geen af valwater
injectie in grondwater’
Arie van Haeringen (Development Manager
NAM), Josan Meijers (gedeputeerde Water,
provincie Gelderland) en Liesbeth van Tongeren
(woordvoerder Water, Tweede Kamerfractie
GroenLinks) reageren op de stelling dat
afvalwaterinjectie in diepe aardlagen leidt tot
risico’s voor de grondwaterkwaliteit en daarom
verboden zou moeten worden.
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Het Voedingscentrum informeert
ons over gezonde, veilige en
duurzame voeding en het belang
van voldoende vochtinname. Welke
rol speelt drinkwater in een gezond
eetpatroon? En waarom verkiest het
Voedingscentrum kraanwater boven
andere dranken? Gerda Feunekes,
directeur van het Voedingscentrum,
geeft antwoord.

Kraanwater op nationale
bevrijdingsfestivals
Op 5 mei dit jaar startte een driejarige
samenwerking tussen de drinkwaterbedrijven
en de 14 bevrijdingsfestivals. Tijdens de
festivals delen alle drinkwaterbedrijven
collectief kraanwater uit. Niet eerder waren
zoveel organisaties op één dag betrokken in een
samenwerking rondom kraanwater.
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‘Met kraanwater
zit je altijd goed’
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