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De tien drinkwaterbedrijven in Nederland 

hebben allemaal een andere mix van bron-

nen waaruit ze hun drinkwater bereiden. 

Enkele van hen gebruiken grotendeels of 

alleen maar grondwater. Wij vroegen aan 

vier van deze bedrijven naar de verschil-

len tussen grond- en oppervlaktewater 

als bron, naar specifieke situaties bij hun 

eigen bedrijf en met name naar problemen 

met emissies uit de landbouw, bijvoorbeeld 

van nitraat uit mest en gewasbescher-

mingsmiddelen.

Voor- en nadelen van grondwater als bron

Zo maak je drinkwater  
uit grondwater

Zo’n 60% van het Nederlandse drinkwater wordt 

bereid uit grondwater. Daar is een wezenlijk 

andere productiemethode mee gemoeid dan 

bij oppervlaktewater, al was het alleen maar 

dat het meeste grondwater zeer schoon is en 

nauwelijks zuivering behoeft. Vier directeuren 

van ‘grondwaterbedrijven’ vertellen hun verhaal.

Waterwinning per bedrijf 2014

BEDRIJF TOTAAL 
MILJOEN M3

GROND - 
WATER

OEVER- 
GRONDWATER

NATUURLIJK  
DUINWATER

OPPERVLAKTE-
WATER

Brabant Water 181 181 - - -

Dunea 77 - - - 77

Evides 204 17 - - 187

Oasen 43 6 37 - -

PWN 32 5 - 2 25

Vitens 352 342 10 - -

Waternet 37 - - 12 25

WBG 47 42 - - 5

WMD 32 32 - - -

WML 72 51 21 - -

WRK1 148 - - - 148

Nederland 1.225 675 68 14 466

1  Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland. WRK distribueert geen drinkwater, maar levert  
gedeeltelijk gezuiverd water aan de waterbedrijven Waternet en PWN, en aan de industrie.
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Oasen, directeur Walter van der Meer
‘In Nederland bereiden we drinkwater uit grond- of oppervlakte-

water. Zowel grond- als oppervlaktewater heeft een lange reis 

achter de rug voordat het (van uitstekende kwaliteit) uit de kraan 

komt. De zuiveringsmethoden om van deze twee bronnen drink-

water te maken, verschillen. Oasen pompt oevergrondwater op, 

recht uit het Groene Hart. Dit is een combinatie van oppervlak-

tewater en regenwater dat diep, tussen de 15 en 100 m, de grond 

in is gesijpeld voordat wij het oppompen. Het is daarom al op een 

natuurlijke manier gezuiverd. Hierdoor is grondwater in de basis 

al schoner dan rivierwater. En dat heeft invloed op de manier van 

zuiveren.’  

‘Ons oevergrondwater doet er via de kortste stroomroute 2 tot 3 

jaar, en via de langste stroomroute zelfs meer dan 50 jaar, over 

om vanuit de rivier de Lek naar onze winputten te stromen. Deze 

productiemethode heeft voor- en nadelen. Een groot voordeel is 

de continue aanvoer. Er wordt geen grondwater ‘opgemaakt’, alles 

wordt vanzelf weer aangevuld. Een nadeel is de kwaliteit van het 

oevergrondwater. 90% van de verontreinigingen uit de rivier de Lek 

worden door natuurlijke processen verwijderd. De resterende 10% 

moet echter met geavanceerdere zuiveringen, zoals actieve kool, 

worden verwijderd. Hierin verschilt Oasen van grondwaterbedrij-

ven die op grotere diepte of in natuurgebieden grondwater winnen 

en daarmee kunnen rekenen op duurzaam schone bronnen.’

‘De zuiveringen van Oasen zijn complexer dan die van ‘pure’ 

grondwaterbedrijven. Helaas is het schone, dieper gelegen grond-

water in het voorzieningsgebied van Oasen nauwelijks meer 

voorhanden. In de meer westelijk gelegen delen van Nederland 

is het grondwater te zout. In de toekomst zullen meer bronnen 

zouter worden door de klimaatverandering. Daarom werkt Oasen 

momenteel aan de implementatie van membraanfiltratie. Op die 

manier kunnen wij uitstekend drinkwater blijven leveren tegen 

kostenneutraal tarief.’

 

‘Het oevergrondwater wint Oasen in gebieden met veelal gras-

land voor veeteelt; landbouw waarin relatief weinig bestrij-

dingsmiddelen of intensieve bemesting worden gebruikt. Onze 

grond waterwinning vindt ook nog eens plaats in een zandlaag 

die veilig wordt afgedekt door een 10 meter dikke klei- of veen-

laag. Deze barrière vangt bestrijdingsmiddelen af en zet nitra-

ten om. Lokaal zijn er dus weinig problemen. De aangetroffen 

bestrijdingsmiddelen zijn dan ook met name afkomstig uit het 

rivierwater en zijn bovenstrooms in het Rijnwater terechtge-

komen. Bekende jaarlijkse pieken zijn te herleiden tot de wijn-

bouw, in bijvoorbeeld de Elzas. Dat pleit dan ook voor de huidige 

stroomgebiedsaanpak, zoals die in de Europese KaderRichtlijn 

Water (KRW) wordt nagestreefd.’
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Waterbedrijf Groningen (WBG), directeur Riksta Zwart
‘Drinkwaterproductie uit grondwater vraagt doorgaans om an-

dere zuiveringsprocessen dan productie uit oppervlaktewater. 

Grondwater is bijvoorbeeld al van nature behoorlijk schoon, door-

dat het een bodempassage heeft ondergaan. In de bodem hebben 

zich allerlei processen voorgedaan, waardoor bacteriën en virus-

sen uit het water zijn verwijderd. De bodem kan daarom worden 

gezien als natuurlijke, eerste zuivering. Hierdoor is ook de vervolg-

zuivering eenvoudiger dan bij oppervlaktewaterzuivering.’

‘Bij oppervlaktewaterzuivering moet je dit proces echter zelf cre-

eren. Wij pompen water uit de Drentsche Aa daarom eerst naar 

het mengbekken, waar het door de lange verblijftijd een eerste, 

natuurlijke zuivering ondergaat. Vervolgens worden nog aanwe-

zige chemische en bacteriologische stoffen verwijderd in het zui-

veringsproces. Dit proces kent dan ook meer zuiveringsstappen. 

Enerzijds omdat de eerste natuurlijke zuivering – die grondwater 

wel heeft – ontbreekt, anderzijds omdat er meer andersoortige 

stoffen in oppervlaktewater voorkomen.’

‘Onze grondwaterwinningen liggen over het algemeen in landelijk 

gebied. Door combinatie met ‘schone functies’ in onze bescher-

mingsgebieden proberen we verontreiniging van onze bronnen 

(‘het ruwe water’) te voorkomen. Bovendien hebben wij slechts 

enkele, grote grondwaterwinningen, in tegenstelling tot andere 

drinkwaterbedrijven. Daarnaast is onze oppervlaktewaterwin-

ning uit de Drentsche Aa vrij uniek, omdat we het water uit deze 

beek rechtstreeks innemen. Dus niet via infiltratie of een andere 

vorm van voorzuiveren.’

‘Gelukkig treffen wij slechts sporadisch gewasbeschermingsmid-

delen aan in onze beschermingsgebieden. Door functiecombinaties 

te realiseren in onze wingebieden, verwachten wij in de toekomst 

nog minder stoffen tegen te zullen komen in ons grondwater. In 

twee van onze wingebieden hebben wij hier in de afgelopen peri-

ode projecten opgezet. Zo is een project in Onnen inmiddels afge-

rond, waar we met direct betrokkenen op unieke wijze waterwin-

ning en waterberging hebben weten te combineren in een Natura 

2000-gebied. Een ander, soortgelijk project is Tusschenwater in 

De Groeve, onderdeel van de herinrichting van het Hunzedal en 

omvat eveneens een combinatie van natuurontwikkeling, water-

winning en waterberging door een nieuwe (her)inrichting van het 

gebied. Problemen met hoge concentraties nitraat in het grondwa-

ter komen bij ons niet echt voor. Deze problematiek kom je eerder 

tegen op zandgronden in combinaties met intensieve veeteelt.’

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD),  
directeur Karst Hoogsteen
‘Wanneer je betrouwbaar drinkwater maakt, gaat je voorkeur uit 

naar een betrouwbare bron. Grondwater is in veel gevallen zo’n 

betrouwbare bron. Bij WMD hebben we veel goede watervoerende 

lagen, waarin zich water bevindt, dat honderden jaren geleden als 

regenwater is gevallen. Sindsdien is het onderweg door de bodem 

en verrijkt zich daar met allerlei mineralen die een mens nodig 

heeft. Voordeel van grondwatervoorraden is dat deze meest in 

zuurstofloze conditie verkeren. Daarnaast zijn veel grondwater-

voorraden ook nog eens afgedekt door een beschermende kleilaag, 

waardoor beïnvloeding van de waterkwaliteit door menselijke 

activiteit aan maaiveld niet kan gebeuren. Juist in die situaties is 

grondwater een geweldige bron om met een eenvoudige zuivering 

drinkwater van te maken. Dat is heel anders bij oppervlaktewater, 

waar de menselijke beïnvloeding zich heel direct aandient, omdat 

allerlei vervuilingen die we toevoegen aan het water voor dagelijks 

gebruik (bewoners, industrie, landbouw), direct afspoelen naar het 

oppervlaktewater. Dat vraagt veelal om extra zuiveringsstappen 

en maatregelen om hygiënisch betrouwbaar drinkwater te garan-

deren. Dat maakt het drinkwater sowieso duurder.’

 

‘Iedere zuivering heeft zo zijn eigen problematiek. De grondwater-

bedrijven in Nederland zijn in dat opzicht per definitie niet heel 

erg verschillend. Vooral de locatie maakt de verschillen. De hard-
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heid van het grondwater is bijvoorbeeld erg afhankelijk van de 

ondergrond en bepaalt dus of je daarvoor in de zuivering stappen 

moet inbouwen. Over het algemeen wordt gebruikgemaakt van 

beproefde technieken, zoals beluchting en zuivering met filterbed-

den. Extra zuiveringsstappen maken het onderscheid. Zo hebben 

we in Drenthe in de jaren 80 van de vorige eeuw ‘airstrippers’ toe-

gepast om een hardnekkig voorkomende stof ‘dichloorpropaan’, 

een residu uit de aardappelmoeheidsbestrijding, uit het water te 

halen (door te ‘strippen’ door tegenstroombeluchting). Dat was een 

vrij uniek probleem toen.’

 

‘We zien dat problemen met verontreinigingen uit landbouw bij de 

kwetsbare winlocaties (zonder beschermende kleilaag) nog steeds 

bestaan. Dit komt aan de ene kant omdat het vaak tientallen ja-

ren duurt voor het in de bronnen zit. Maar aan de andere kant 

ook omdat onze meetmethoden steeds vernuftiger worden en we 

stoffen kunnen detecteren die we voorheen niet konden meten. 

We beschikken over een ‘early warning-systeem’ om de toestroom 

van ongewenste stoffen in grondwater een jaar of 10, 15 voordat ze 

de bronnen bereiken, te kunnen zien aankomen. In 2013 was dat 

‘chloridazon-desfenyl’, afkomstig uit de onkruidbestrijding in de 

bietenteelt. In het afgelopen jaar ging het om ‘nikkel’, waar we nog 

onderzoek naar doen. Dit systeem geeft ons tijd om tijdig passende 

maatregelen te nemen. Het drinkwater moet betrouwbaar blijven 

en onze insteek blijft gericht op brongerichte maatregelen: ‘wat er 

niet in komt, hoeft er ook niet uit’.’

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML),  
directeur Ria Doedel
‘Het grote verschil van de bereiding van drinkwater uit oppervlak-

tewater ten opzichte van grondwater, is de specifieke aandacht 

voor microbiologie en de grote diversiteit in organische micro-

verontreinigingen. Ook de debietsvariatie van het oppervlakte-

watersysteem waaruit onttrokken wordt, is een belangrijk aspect. 

Enerzijds kunnen lage afvoeren leiden tot een innamebeper-

king en anderzijds tot een sterke verslechtering van de water-

kwaliteit. Zeker als het oppervlaktewatersysteem industrieel 

of communaal wordt belast. Verder moet bij oppervlaktewater 

rekening worden gehouden met plotselinge variaties in de water-

kwaliteit als gevolg van calamiteiten of onvoorziene lozingen. 

Een reservoir voor voorraadvorming en afvlakking c.q. ver-

betering van de waterkwaliteit verdient sterk de voorkeur. 

Daarentegen maakt, indien de bron over voldoende capaciteit 

beschikt, een oppervlaktewaterwinning het mogelijk om op één 

locatie grote hoeveelheden drinkwater te produceren, wat tot 

schaalvoordelen en een efficiëntere bedrijfsvoering kan leiden.’ 

‘In Zuid-Limburg wordt grondwater gewonnen uit kalksteen. 

Door de aard en heterogeniteit van de stromingseigenschappen 

van kalksteen is het stromingspatroon van de 60-dagenzone 

(waterwingebied) moeilijk te voorspellen. Daarom houden we in 

kalksteen bij voorkeur een ruimere zone aan als waterwingebied. 

‘Sinkholes’ (ontstaan door grote holtes in de kalksteen en door 

instorting van oude mergelwinningen) leiden tot zogeheten ‘kort-

sluitstromingen’ vanaf het maaiveld.’

‘Er zijn nóg enkele specifieke verschillen. Zo treedt er vanwege het 

grote aandeel (gangbare) landbouw in de intrekgebieden in Zuid-

Limburg vaker bedreiging op door (metabolieten van) pesticiden. 

Daarnaast vormt het opkomend mijnwater in Zuid-Limburg moge-

lijk een waterkwaliteitsbedreiging voor een aantal winningen. In 

Midden-Limburg wint WML op grote diepte, tot wel 340 m onder 

maaiveld, grondwater uit geologisch goed beschermde zandpakket-

ten in de Roerdalslenk. Door de relatief hoge stijghoogten in deze 

pakketten liggen hier enkele pompputten op verhoogd terrein.’

‘Problemen door emissies uit de landbouw zijn voor WML zeer uit-

eenlopend. Op de löss lijkt het nitraatprobleem beheersbaar. Daar 

is door jarenlange samenwerking met landbouwers in grondwa-

terbeschermingsgebieden (project Duurzaam Schoon Grondwater) 

de nitraatemissie gezakt tot onder de 50 mg/l. Het zal echter nog 

decennia duren voordat dit betere grondwater overal onze win-

putten heeft bereikt. Voor grondwaterwinningen in zandgrond is 

het probleem tegengesteld: daar voeden we een nitraat-tijdbom. 

Het opgepompte water voldoet weliswaar aan de norm, maar 

de nitraatemissie op de zandgrond is nog steeds veel hoger dan 

gewenst. De denitrificatieprocessen in de bodem werken slechts 

tijdelijk en als dit bodemproces eindigt, zal het nitraatgehalte in 

het grondwater zeker boven de 50 mg/l-norm komen.’ 

‘Voor wat betreft ‘oude’ bestrijdingsmiddelen lijkt de situatie 

stabiel. In een aantal winputten treffen we sinds jaren bentazon, 

1,2-DCP, en/of metabolieten BAM en AMPA aan. Sinds kort wor-

den echter ook glyfosaat-ammonium en p-hydroxy-chloridazon 

(een metaboliet van een veelgebruikt herbicide) boven de norm 

in pompputten aangetroffen. De door het Ctgb toegelaten bestrij-

dingsmiddelen blijven een risico voor grondwaterkwaliteit vor-

men. Daarnaast worden ook nieuwe stoffen aangetroffen in het 

grondwater. In 2011 werd in 60% van de onderzochte Limburgse 

putten één of meerdere stoffen boven de detectiegrens vastge-

steld (Brede Screening Maasstroomgebied 2011-2012). De relatie 

met landbouw-emissie is zeker niet aangetoond, maar het is wel 

reden om mogelijke emissieroutes vanuit de landbouw te blijven 

onderzoeken. En om grondwatervriendelijke landbouw in bescher-

mingsgebieden te blijven stimuleren.’


