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Stakeholders aan  
het woord
De Nederlandse waterketen kent 

uiteenlopende actoren en stakeholders. 

Drie daarvan – Rob van Tilburg  (directeur 

Programma’s, Natuur & Milieu), Roy 

Tummers (directeur Water, Vereniging 

voor Energie, Milieu en Water) en 

Claude van Dongen (portefeuillehouder 

Bodem- en waterkwaliteit, LTO Neder-

land) – geven hun visie op de KRW en de 

waterkwaliteit in ons land. 
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Wat heef t de KRW 
het drinkwater 
gebracht?
De KRW is een richtlijn die geldt sinds 

2000 en als doel heeft de kwaliteit van 

het oppervlakte- en grondwater binnen 

EU-lidstaten te waarborgen. Hiertoe 

stelt de KRW doelen, die elk land moet 

bereiken. Welke gevolgen heeft dit 

gehad voor de drinkwatervoorziening? 

Een overzicht.

‘Meer aandacht voor 
drinkwaterfunctie 
oppervlaktewater’
De oppervlaktewaterkwaliteit is de 

afgelopen jaren onvoldoende verbeterd 

om alle doelen van de KRW te halen. Er 

is dus actie nodig, volgens de Vereniging 

van Rivierwaterbedrijven, RIWA. Mede 

in het licht van nieuwe uitdagingen 

pleiten zij voor meer aandacht 

voor de drinkwaterfunctie van het 

oppervlaktewater.36


