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Afscheid Martien den Blanken (PWN)

‘Drinkwater, natuur, innovatie’
De waterwereld zwaaide eind oktober tijdens een mini-congres 

in Santpoort voormalig PWN-directeur Martien den Blanken 

officieel uit. Hij gaat met pensioen, na 22 vruchtbare jaren bij het 

drinkwaterbedrijf en in totaal zo’n 40 jaar in de watersector.  

In die periode kwam Den Blanken bekend te staan als een icoon 

van blauw-groene samenwerking en innovatie.

Den Blanken heeft een lange staat van dienst in de wereld van 

het drinkwater. In 1976 begon hij als hydroloog bij het keurings- 

en certificerings- en onderzoeksinstituut KIWA in Rijswijk. Vanaf 

1986 was hij hoofd distributie en later adjunct-directeur bij de  

NV Waterleiding Maatschappij Limburg. Daarna kwam hij (in 1993) 

in dienst als directeur drinkwater bij PWN, waar hij vanaf 2005  

algemeen directeur is. 

Waterinnovaties 
Onder zijn leiding is PWN Technologies opgericht om de waterinno-

vaties van PWN wereldwijd uit te dragen. Daarnaast is Den Blanken 

commissaris van Aquanet, de internationale dochteronderneming van 

PWN die met name actief is in Rwanda en Senegal. Sinds 1986 levert 

PWN een bijdrage aan het opzetten van goede drinkwatervoorzienin-

gen in ontwikkelingslanden waar zuiver en betrouwbaar drinkwater 

niet vanzelfsprekend is. Aquanet voert de projecten uit, waarbij zij 

medewerkers van PWN inzet om hun kennis en ervaring te delen met 

de betrokken inwoners ter plaatse in de ontwikkelingslanden. 

PWN is niet alleen verantwoordelijk voor het drinkwater in 

Noord-Holland, maar ook voor het beheer van het Noord-Hollands 

Duinreservaat en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De 

Kennemer Duincampings, ook een 100%-dochteronderneming van 

PWN, exploiteren daar op duurzame wijze enkele campings.

Tot slot was Den Blanken als voorzitter van de Vewin-stuurgroep 

Bronnen & Kwaliteit nauw betrokken bij de nadere invulling van 

het Nationaal Waterplan, waardoor de waterkwaliteit en drinkwater 

nu meer aandacht krijgen. Als bestuurslid van Vewin trad hij altijd 

deskundig, duidelijk en diplomatiek op.

Onderscheidingen
Commissaris van de Koning Johan Remkes reikte op 30 oktober op 

het afscheidscongres in Santpoort de zilveren provinciepenning uit 

aan Den Blanken. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland heeft deze zilveren onderscheiding toegekend vanwege 

de verdiensten van Den Blanken voor de hoge kwaliteit van het 

drinkwater en de natuur, en daarmee het welzijn van de Noord-

Hollanders. 

Verder werd bekendgemaakt dat de dit jaar geopende en zeer in-

novatieve drinkwaterproductielocatie in Andijk voortaan als naam 

draagt: Drinkwaterproductiebedrijf Martien den Blanken. De oud-

directeur liet weten zeer vereerd te zijn met deze vernoeming.

Tot slot is Den Blanken tot de eerste KWR Honorary Fellow be-

noemd. Deze titel is hem toegekend vanwege zijn zeer grote 

en langjarige inzet voor het ontwikkelen van een aansprekend 

Collectief Onderzoeksprogramma en het vergroten van de innova-

tieslagkracht van de Nederlandse watersector. 

Diverse sprekers belichtten één of meerdere kanten van Den 

Blanken. Naast commissaris van de Koning Johan Remkes en Wim 

van Vierssen (directeur KWR), waren dit Renée Bergkamp (direc-

teur Vewin), Piet Veel (ex-PWN) en Jonathan Clement (CEO PWN 

Technologies). Ook Alfred van Hall, dijkgraaf van waterschap Hunze 

en Aa’s, leverde een bijdrage. Wat hun relatie met Den Blanken ook 

was, samengevat noemden alle sprekers de verbinding tussen drie 

kenmerkende woorden voor de vertrekkende directeur: drinkwater, 

natuur, innovatie.
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