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Bewust en zuinig  
watergebruik

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische 

ontwikkelingen staat het zoetwatersysteem – en 

daarmee de bronnen voor de drinkwatervoorziening – in 

toenemende mate onder druk. Vraag en aanbod moeten 

in balans blijven en dat vraagt om bewustwording 

van álle watergebruikers: particuliere en zakelijke. Een 

versterkt drinkwaterbewustzijn voorkomt verspilling van 

drinkwater. Daarnaast zullen we anders moeten omgaan 

met onze waterverdeling, om op de juiste plek en op het 

juiste moment voldoende water tot onze beschikking te 

hebben. Door de langere perioden van droogte is er vaker 

sprake van een piekvraag. Dit vraagt om bewust en zuinig 

watergebruik. 
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Grootzakelijke gebruiker

‘Het begint bij bewustwording’
Op veel plaatsen in Nederland staat de beschikbaarheid van 

water onder druk, zo ook in Noord-Nederland. Dat er niet meer 

vanzelfsprekend altijd voldoende water is voor elke toepassing, 

werd voor het eerst breed zichtbaar door de ‘gele velden’ tijdens 

de droge zomers van de afgelopen jaren. Dat beeld bood het 

momentum om de schaarste bij de Nederlandse bevolking aan te 

kaarten. Ook de drinkwaterbedrijven zetten zich hiervoor in.

Algemeen directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen 

(WBG): ‘Bewuster omgaan met water begint natuurlijk met bewust-

wording, daarna volgt hopelijk gedrag. Daarom is het belangrijk dat 

we uitdragen dat water een cyclisch product uit de natuur is: wij 

mensen ‘lenen’ het in principe een tijdje om te gebruiken. Het is 

een eerste levensbehoefte, een schaars goed, waar mensen, bedrij-

ven en de natuur van afhankelijk zijn. Daarom moeten we er zeer 

zorgvuldig mee omgaan. Alle belangen – economie, natuur, land-

bouw, volksgezondheid – moeten goed worden afgestemd, om even-

wichtige en toekomstbestendige oplossingen te kunnen kiezen.’ 

Bewust en zuinig watergebruik

Riksta Zwart, WBG.
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‘EIGENLIJK LENEN WIJ  

WATER EVEN VAN DE NATUUR’

Regionaal maatwerk
‘Omdat de waterketen in Nederland niet overal dezelfde problemen 

en uitdagingen kent, is er regionaal maatwerk nodig. Zo hebben 

wij in Groningen en Noord-Nederland diverse overleggen met de 

verschillende stakeholders. Het stijgende drinkwatergebruik, de 

groei van de industrie, de uitdagingen die spelen bij de waterschap-

pen, en de belangen van de landbouw, de natuurorganisaties, de 

bedrijven en de havens in ons gebied maken waterbeschikbaarheid 

tot een complexe puzzel.’

‘WBG draagt het belang van bewust omgaan met water actief uit en 

zet daarbij in op samenwerking met verschillende partijen. Na drie 

droge zomers wordt een watertransitie inmiddels breed gedragen:  

iedereen ziet in dat er iets moet veranderen in het watersysteem. 

Maar kunnen we door veranderde inzichten en gevoelde urgentie 

ook echt ons watergedrag veranderen? En is men bereid te investeren 

in andere oplossingen? Daarover zijn we continu in gesprek met onze 

samenwerkingspartners en onze zakelijke en particuliere klanten.’

Wat moet er anders in het watergebruik van zakelijke en huishoudelijke  

afnemers?

Zwart: ‘Een publiekscampagne over zuiniger watergebruik moet je 

in de zomer voeren. Dan is er sprake van piekverbruik en kun je 

mensen oproepen om zuinig en bewust met water om te gaan. Om 

een gedragsverandering te bereiken moet die campagne dan wel 

opgevolgd worden in de rest van het jaar. We zien nog steeds een 

lichte stijging van het waterverbruik per persoon per dag. Daarom 

proberen we de kennis op het gebied van water te verhogen en ge-

ven we eenvoudige tips, bijvoorbeeld over het opvangen en gebruik 

van regenwater, korter douchen, waterbesparende douchekoppen 

en wc’s, kraan dicht tijdens tandenpoetsen, minder tegels en meer 

planten in de tuin.’

Anders kijken
‘In de regio Groningen groeit de industrie hard en dan is het belang-

rijk om na te denken welk water je gebruikt voor welke toepassing. 

Bij grote industriële drinkwaterklanten brengen we samen hun ge-

bruik in kaart en onderzoeken we mogelijkheden voor bijvoorbeeld 

hergebruik. Kun je besparen of cascaderen – water efficiënter inzet-

ten, door hetzelfde water eerst voor hoogwaardige en daarna voor 

laagwaardige toepassingen te gebruiken? Kan water dat over is bij 

het ene bedrijf, worden gebruikt door een ander bedrijf in de buurt? 

Door anders te kijken naar hoe we met water omgaan, willen we 

voorkomen dat we de drinkwaterbronnen te veel belasten.’

Welke rol speelt Waterbedrijf Groningen daarbij?

‘Als je in gesprek gaat met andere partijen, moet je ook laten zien 

wat je zelf al doet. Daarom hebben we een routekaart opgesteld 

met vijf stappen die wij zelf nemen: de eigen waterhuishouding en 

bedrijfsvoering van WBG verder optimaliseren, de bewustwording 

over watergebruik bij consumenten vergroten, waterbesparing 

bij zakelijke klanten realiseren, alternatieve bronnen bieden aan 

nieuwe industriële klanten en voldoende bronnen voor drinkwater 

ontwikkelen, voor nu en later. We werken hierbij ook nauw samen 

met de waterschappen. Als drinkwatersector nemen we het voor-

touw om alternatieven te kunnen bieden; dat is vaak maatwerk. 

We zoeken daarbij naar oplossingen die toekomstbestendig en ro-

buust zijn, en geen aanslag doen op de beschikbare bronnen voor 

drinkwater.’

Kunt u een concreet voorbeeld noemen? 
Zwart: ‘In de Eemshaven in Groningen staat een groot datacentrum 

dat aanvankelijk drinkwater gebruikte voor de koeling, terwijl zulke 

hoge kwaliteit water daarvoor niet noodzakelijk is. We hebben, in 

afstemming met waterschap Noorderzijlvest, aangeboden om een 

andere kwaliteit koelwater te leveren, via onze industriewater-

dochter North Water. We gebruiken hiervoor oppervlaktewater uit 

het Eemskanaal. Voor het datacentrum biedt deze aanpak een extra 

voordeel, omdat het daarmee de eigen bedrijfsvoering verduurzaamt. 

De zuiveringsinstallatie die hiervoor is gebouwd, ligt in de buurt van 

een bestaande rioolwaterzuivering. We onderzoeken de mogelijk-

heden om op termijn het effluent (gezuiverd afvalwater uit de riool-

waterzuivering) te gebruiken voor de productie van industriewater.’

Slimme waterketens
‘Beschikbaarheid van voldoende water is voor veel bedrijven een 

belangrijke vestigingsvoorwaarde. Het zou een mooie stap zijn als 

de waterstromen bij de industriebedrijven in de haven van Delfzijl 

en in de Eemshaven gekoppeld kunnen worden tot slimme water-

ketens, zodat het beschikbare water vaker gebruikt kan worden, 

voor meerdere toepassingen. Dat vergt natuurlijk veel overleg, tech-

niek en investeringen, maar de urgentie is hoog.’

Waterbewustzijn stimuleren
‘Bij het veranderen van het gedrag van watergebruikers spelen 

ook culturele aspecten mee; met welk beeld rondom water ben je 

opgegroeid en hoe ga je ermee om? In droge landen zijn mensen 

zich meer bewust van de schaarste van water dan in een land als 

Nederland, met neerslag in alle jaargetijden. Wat je ervaringen zijn, 

bepaalt ook welke keuze je maakt. Wij proberen de meer bewuste 

keuze te stimuleren door ervoor te zorgen dat het aantrekkelijk en 

leuk is om zuiniger om te gaan met water. Door laagdrempelige 

besparingstips te geven en het gesprek aan te gaan over nut en 

noodzaak, verwachten we dat consumenten en bedrijven anders 

naar bewust watergebruik gaan kijken en ook zelf in actie komen. 

Want het is uiteindelijk in ieders belang dat er voldoende water is 

voor alle toepassingen, op elk moment.’

‘NA DRIE DROGE ZOMERS 

WORDT DE WATER TRANSITIE 

BREED GEDRAGEN’
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Het bedrijfsleven

VEMW trots op effect van  
inspanningen 

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) is het 

kenniscentrum en de belangenbehartiger voor de zakelijke afnemers 

van elektriciteit, gas en water in Nederland. ‘De vereniging zet zich 

in voor voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit. Dit is 

nodig om duurzaam met water te ondernemen’, aldus Roy Tummers, 

directeur Water bij VEMW. 

Waterbesparing is ook voor grote afnemers een belangrijk thema. 

Tummers: ‘Net als Vewin hebben wij meegesproken over de inhoud van 

de Beleidsnota Drinkwater. Iederéén moet bewuster omgaan met water, 

dat geldt natuurlijk niet alleen voor het bedrijfsleven. Door de klimaatver-

andering staat de gehele zoetwatervoorziening in toenemende mate onder 

druk. We moeten ervoor zorgen dat vraag en aanbod in balans blijven. De 

industrie is, net als bijvoorbeeld de landbouw, de scheepvaart, de natuur 

en ook de drinkwaterbedrijven, afhankelijk van voldoende water van goe-

de kwaliteit. En omdat we – vooral in droge perioden – ook in Nederland 

beginnen te merken dat water een schaars goed is, is bewust ermee om-

gaan in ieders belang. Bovendien kan zuiniger omgaan met water ook een 

kostenbesparing opleveren en dat is voor bedrijven altijd interessant.’ 

Roy Tummers, VEMW.

Bewust en zuinig watergebruik
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Water langer vasthouden
‘De zakelijke watergebruikers die ik vertegenwoordig, kunnen 

initiatieven ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de watervraag af-

neemt. Maar ik wil toch wel opmerken dat ook de rol van de water-

beheerders (Rijkswaterstaat en de waterschappen) van groot belang 

is. Zij kunnen ervoor zorgen dat we het water in Nederland langer 

vasthouden. Dit gebeurt nu nog niet in voldoende mate. Ook moet 

er genoeg ruimte worden gecreëerd voor de berging van water, aan 

de oppervlakte of in de ondergrond. Hierin kan bijvoorbeeld een 

wateroverschot in een natte periode tijdelijk worden opgeslagen, 

om in een droge periode weer te kunnen gebruiken. Dus zowel de 

watergebruiker als de waterbeheerder is hier aan zet.’

Welke rol kan de leverancier van het (drink)water, het drinkwaterbedrijf, 

daarbij spelen?

Tummers: ‘Ik denk een belangrijke rol, omdat de waterbedrijven 

veel relevante kennis in huis hebben. Die kunnen ze delen met hun 

grootzakelijke klanten. Zo kunnen drinkwaterbedrijven bijvoor-

beeld meedenken over waterbesparing of het leveren van andere 

watersoorten. Want je kunt als drinkwaterbedrijf water van drink-

waterkwaliteit leveren, maar ook bijvoorbeeld industrie-, demi- of 

puur water. Hoewel het voor bedrijven soms lastig is om het water-

verbruik terug te dringen, gaan we in ieder geval onderzoek doen 

naar het gebruik van drinkwater voor ‘laagwaardige toepassingen’. 

Binnen de industrie is bijvoorbeeld water nodig voor koeling. Dat 

is een relatief laagwaardige toepassing waar soms ook oppervlakte-

water voor kan worden gebruikt.’ 

Alternatieven bedenken
‘Als een bedrijf bijvoorbeeld drinkwater gebruikt voor een zoge-

noemde ‘laagwaardige toepassing’, waar die hoge kwaliteit niet per 

se nodig is, kan een drinkwaterbedrijf adviseren om over te stappen 

op een andere bron. Spoelen, schoonmaken of koelen hoeft niet 

altijd met drinkwater. Wellicht zijn er duurzamere en goedkopere 

alternatieven te bedenken. De drinkwaterbedrijven kunnen een 

belangrijke adviesrol vervullen voor hun klanten. Dat doen ze  

overigens al, maar naar mijn mening kan dat nog meer.’ 

Wat doen bedrijven om hun (drink)watergebruik te verminderen?

Tummers: ‘Best veel. Dat is ook zichtbaar in de cijfers van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek en van Vewin. Daaraan zien we 

dat bedrijven de afgelopen 20 jaar over de hele breedte minder 

water zijn gaan gebruiken. Dat is mogelijk omdat bedrijven in tal 

van sectoren steeds efficiënter water gebruiken bij hun productie-

proces. Denk bijvoorbeeld aan bierbrouwerijen en de papiersector. 

Ook binnen de chemie zijn er veel bedrijven die erin zijn geslaagd 

om hun watergebruik te reduceren. Een actueel voorbeeld is het 

programma ‘Circulair water voor Chemelot’: op deze industriële 

site in Geleen wordt veel water gebruikt. De partijen op Chemelot 

kijken nu of er water kan worden bespaard, maar ook of componen-

ten nog beter uit het water kunnen worden gehaald.’

Drinkwater als grondstof
‘Bedrijven slagen er in het algemeen in om minder water te gebrui-

ken. En ook als we specifiek kijken naar het gebruik van drinkwater, 

zien we een reductie. Hoewel er de laatste jaren sprake is van een 

(beperkte) toename. Het lijkt voor bedrijven lastig om nog eens 20% 

minder drinkwater te gebruiken, omdat het in sommige gevallen 

echt essentieel is voor hun productie.’ 

‘Met name in de voedingsmiddelenindustrie is vaak drinkwater 

nodig voor de productie van bepaalde producten. Zo is het bijvoor-

beeld voor bierbrouwerijen essentieel voor de kwaliteit van het 

eindproduct dat het ingekochte water van hoge kwaliteit is; dat 

kun je niet vervangen voor iets anders. Er kunnen ook nog andere 

redenen zijn om toch vooral drinkwater in te kopen, zoals de le-

veringszekerheid die een drinkwaterbedrijf biedt. Dat kan in het 

kader van de continuïteit van de bedrijfsprocessen ook belangrijk 

zijn voor een afnemer.’

Kunt u een concreet voorbeeld noemen van bedrijven die bewuster omgaan 

met water? 

Tummers: ‘Naast het project bij Chemelot is de samenwerking tus-

sen Dow Terneuzen en Evides Waterbedrijf een goed voorbeeld. Ook 

zij onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden voor een circulaire 

– en daarmee besparende – watervoorziening.’

Waterprofiel per bedrijf
‘Een ander voorbeeld is het pilotproject van het ministerie van IenW 

in de Rotterdamse haven. Hier wordt gekeken of we de informatie-

voorziening tussen de waterbeheerder en de industriële water-

gebruikers kunnen optimaliseren. Dat speelt vooral bij dreigende 

watertekortsituaties. Daarom worden er voor een aantal bedrijven 

zogeheten ‘waterprofielen’ opgesteld. Gebruikt een bedrijf drink-

water, oppervlaktewater of misschien wel grondwater? En hoeveel 

ongeveer en van welke kwaliteit? Heeft een bedrijf een back-up 

of een voorraad, waarvan het kan gebruikmaken tijdens situaties 

van watertekorten? Het is belangrijk dat een waterbeheerder op de 

hoogte is van de waterprofielen van bedrijven, zodat er rekening 

mee kan worden gehouden bij het nemen van maatregelen.’

‘Aan de hand van deze gegevens kijken we of we een betere en ef-

ficiëntere informatievoorziening tussen waterbeheerder en water-

bedrijf kunnen realiseren. Hoewel het niet de primaire onderzoeks-

vraag is, kan ook worden gekeken of het waterprofiel kan worden 

ingezet in het kader van de drinkwatervoorziening.’

‘BEDRIJVEN ZIJN DE  

AFGELOPEN 20 JAAR MINDER 

WATER GAAN GEBRUIKEN’

‘GEEN DRINKWATER  

GEBRUIKEN VOOR LAAG-

WAARDIGE TOEPASSINGEN’
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Vlaanderen

Inzet op hergebruik en  
waterbesparing

De Vlaamse drinkwatervoorziening is vergelijkbaar georganiseerd 

als de Nederlandse, met zes publieke drinkwaterbedrijven die 

samenwerken in een koepelvereniging, AquaFlanders. Veel van deze 

bedrijven zijn watercyclusbedrijven, zoals in Nederland Waternet. 

Wij spraken algemeen directeur Carl Heyrman van AquaFlanders 

over het belang van bewust watergebruik. 

Heyrman: ‘De problematiek van Vlaanderen is een onderdeel van de 

wereldwijde klimaatverandering. Maar wat specifiek voor ons is, is 

de lage waterbeschikbaarheid in het gebied. Van alle OESO-landen 

staat Vlaanderen op de vierde laagste plaats van waterbeschikbaar-

heid: 1.657 m3 per persoon, per jaar. Alleen in Italië, Tsjechië en 

Kroatië is nóg minder water per inwoner beschikbaar. En dus is het 

zaak dat wij heel bewust met water omgaan en ook de consument 

bewustmaken van de kostbaarheid en de schaarste van water.’

‘De laatste jaren worden wij regelmatig geconfronteerd met pe-

rioden van droogte, net zoals in Nederland. Wanneer die droogte 

samenvalt met een periode van hoge temperaturen, is dat voor ons 

Carl Heyrman, AquaFlanders.

Bewust en zuinig watergebruik
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als drinkwatersector echt een uitdaging. Tijdens zo’n periode vorig 

jaar lag het waterverbruik op sommige plaatsen tot 40% hoger dan 

normaal. Dan lopen wij tegen de limieten aan van ons kwalitatieve 

drinkwatervoorzieningssysteem.’ 

Oog voor de toekomst
‘Andere gebruikers zoals de landbouw, scheepvaart, industrie, na-

tuur en recreatie hebben hun rechten op het gebruik van water. 

Maar ook deze partijen moeten zich bewust worden van de nood-

zaak om op een goede manier om te gaan met het gebruik van wa-

ter in het algemeen. Dat is heel belangrijk in Vlaanderen, ook met 

het oog op de toekomst.’ 

Wat moet er anders in het watergebruik van huishoudelijke en zakelijke  

afnemers?

Heyrman: ‘Het hergebruik van water en het spaarzaam omgaan met 

water zijn de twee pijlers waar we op inzetten. Dat geldt zowel voor 

het huishoudelijke als het zakelijke gebruik. Elke burger kan zijn 

of haar verantwoordelijkheid nemen voor het eigen watergebruik. 

Een kleine ‘aanpassing’ in het dagelijkse leven kan al een groot ge-

volg hebben. Korter douchen, de wasmachine en de afwasmachine 

pas aanzetten als ze helemaal vol zijn en de spaarknop van het toi-

let gebruiken zijn goede voorbeelden. Gebruik regenwater om het 

toilet door te spoelen, de auto te wassen of de tuin te sproeien in 

plaats van kwaliteitsvol kraanwater.’

Neerslag afkoppelen en opslaan
‘Het is bij ons al geruime tijd verplicht dat nieuwbouwwoningen 

hemelwaterputten hebben waarin regenwater wordt opgevangen. 

Dat is een goede zaak. Laten we ook nadenken over een collectieve 

opvang, zodat het op grotere schaal kan plaatsvinden, en niet al-

leen individueel. Het verzamelde water kan dan bijvoorbeeld op 

wijkniveau gebruikt worden.’

Hergebruik van grijs water
‘In stedelijke gebieden is de opvang van hemelwater niet altijd mo-

gelijk. Daarom is het goed om na te denken over het hergebruik 

van grijs water. Water afkomstig uit een bad of douche is weinig 

verontreinigd. Na zuivering kan het worden hergebruikt voor bij-

voorbeeld de wasmachine of het doorspoelen van het toilet. Hierin 

liggen mogelijkheden die volop in ontwikkeling zijn en door de 

klimaatverandering en de toenemende droogte in een stroom-

versnelling zijn gekomen.’ 

‘Ook bij zakelijk gebruik is het circulaire watergebruik belang-

rijk: afvalwater van een productieproces kan wellicht na zuive-

ring opnieuw worden gebruikt voor een andere toepassing. Of 

bedrijfs afvalwater wordt opnieuw gezuiverd tot de kwaliteit van 

drinkwater. Er is een aantal samenwerkingen met bijvoorbeeld 

bierbrouwerijen. Hier wordt spoelwater en afvalwater gezuiverd tot 

drinkwater kwaliteit.’ 

Welke rol spelen AquaFlanders en de Vlaamse waterbedrijven daarbij?

Heyrman: ‘Bij het hiervoor genoemde voorbeeld claimen wij de 

rol van kwaliteitsbewaker. Het water moet uiteraard voldoen aan 

de hoogste kwaliteit. Onze drinkwaternetten mogen niet worden 

vervuild. In Vlaanderen vindt er vóór het hergebruik van afvalwater 

eerst een keuring plaats. Wij staan in voor de organisatie van die 

keuringen. Zo houden wij zicht op het circulaire watergebruik om 

te voorkomen dat verontreinigd water in de collectieve drinkwater-

voorziening terechtkomt.’

‘Verder nemen onze samenwerkende waterbedrijven hun verant-

woordelijkheid op door zich dagelijks in te zetten om vraag en 

aanbod in evenwicht te houden. Dit doen ze door onder andere 

afvalwater een tweede leven te geven. Door de inzet van circulaire 

waterproductie en watergebruik wordt afvalwater – dat voorheen 

wegstroomde – nu een nieuwe bron waar drinkwater uit wordt  

gegenereerd.’

‘Op het gebied van waterbesparing worden digitale watermeters 

uitgerold voor zowel zakelijke als particuliere gebruikers. Hiermee 

kunnen heel snel verschillen in gebruik worden gezien. Wanneer er 

een lek is, kan dat snel worden hersteld.’

Kunt u een concreet voorbeeld noemen van hoe bewust watergebruik wordt 

gestimuleerd?

Heyrman: ‘Wij hebben verschillende campagnes ontwikkeld voor 

bewustwording voor burgers, bedrijven en overheden om verstan-

dig met water om te gaan. Op onze campagne #ikdrinkkraanwater 

hebben we veel goede reacties gekregen. Anders dan in Nederland 

drinken Vlamingen behoorlijk veel flessenwater. Dit is niet goed 

voor het milieu en het kost veel meer geld dan kraanwater.’ 

Gerichte campagnes
‘Daarnaast hebben we gerichte campagnes voor scholen en gemeen-

ten en gaan we ons later ook richten op sportclubs. Ook komt er 

een campagne om het vervuilen van rioleringen te voorkomen. Veel 

mensen zien het riool als een afvalbak en gooien er van alles in. Het 

zuiveren van dat rioolwater kost heel veel geld. Verder hebben we 

een aantal didactische pakketten ontwikkeld, gericht op de beslis-

singnemers van morgen: onze jeugd.’

Tot slot zegt Heyrman: ‘We doen ontzettend veel en dat is niet uit 

luxe, maar uit noodzaak. We moeten in Vlaanderen ons water-

gebruik en -beleid echt veranderen.’

‘TWEE PIJLERS: HERGEBRUIKEN 

EN BESPAREN VAN WATER’

‘NIEUWBOUWWONINGEN VER-

PLICHT VOORZIEN VAN PUTTEN 

VOOR LOKALE WATEROPSLAG’
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De consument

‘We moeten écht anders  
gaan ‘kijken’ naar water’ 

Dunea zet zich dagelijks in voor de productie van goed en 

betrouwbaar drinkwater, in harmonie met de natuur. Hierdoor 

kunnen ruim 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van  

Zuid-Holland 24 uur per dag rekenen op voldoende en goed 

kraanwater. Directeur Wim Drossaert geeft zijn visie over 

het bewust omgaan met water, in het licht van voldoende 

beschikbaarheid van drinkwater nu en in de toekomst.

Wim Drossaert, Dunea.

Bewust en zuinig watergebruik
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‘ONS DOEL: WATERBESPARING 

ZONDER VERLIES AAN COMFORT’

‘Bewuster omgaan met water is heel belangrijk’, aldus Drossaert. 

‘Hoewel er door het jaar heen nog wel voldoende regen valt, zien 

wij dat de perioden van droogte – door de klimaatverandering – lan-

ger en heviger worden dan dat wij gewend waren in Nederland. Van 

oudsher wordt neerslag zo snel mogelijk afgevoerd naar zee. Dat is 

een probleem voor zowel de drinkwatersector als de landbouw en 

industrie, want zo gaat veel zoet water verloren. Het is een gevolg 

van de traditionele inrichting van het Nederlandse watersysteem: 

overtollige neerslag snel wegpompen om overstromingen te voor-

komen. Dat biedt veiligheid, maar het nadeel is wel dat we in tijden 

van langdurige droogte te weinig water beschikbaar hebben voor 

alle toepassingen.’

Alternatieve bronnen
‘In de Randstad zijn de rivieren de bron voor ons drinkwater. In 

droge perioden is de rivierafvoer laag, omdat er minder watertoe-

voer is vanuit andere landen. Wanneer bedrijven dan afvalstoffen 

in de rivier lozen, neemt de vervuiling in de rivier relatief gezien 

toe, omdat er minder water is om het te verdunnen. Het wordt 

dus moeilijker om het water te zuiveren voor het produceren van 

drinkwater. De langere, heftigere droogteperioden zijn daarom een 

groot probleem. Drinkwaterbedrijven, waterschappen, landbouw, 

industrie en het Rijk, maar ook burgers: we moeten écht anders 

gaan ‘kijken’ naar water.’

Wat moet er anders in het watergebruik van huishoudelijke afnemers?

Drossaert: ‘Minder watergebruik door huishoudens helpt de lange 

droge perioden beter door te komen én het is duurzamer. Water 

dat wordt gebruikt, moet ook weer worden afgevoerd en gezuiverd 

door rioolwaterzuiveringsinstallaties. Minder watergebruik bete-

kent minder energie- en grondstoffenverbruik in de hele water-

cyclus. Maar natuurlijk niet ten koste van alles. Wij zeggen niet te-

gen mensen: ‘Drink minder water’, maar wel ‘Draai de kraan dicht 

tijdens het tandenpoetsen, draai de wasmachine en vaatwasser pas 

als hij vol is en sproei de tuin eens per week lang in plaats van elke 

dag een beetje’.’ 

‘Sinds de jaren 80 en 90 verbruiken wasmachines en vaatwassers 

veel minder water, er zijn waterbesparende douchekoppen en 

toiletten met spoelonderbreking geïnstalleerd. Het waterverbruik 

per persoon laat de afgelopen decennia daardoor een dalende trend 

zien. Willen we die trend structureel voortzetten, dan verwacht 

Dunea meer effect van vernieuwende technieken in huis, dan van 

vragen om korter te douchen. We willen waterbesparing zonder 

verlies aan comfort.’

Welke rol speelt Dunea daarbij?

Drossaert: ‘Natuurlijk proberen we mensen bewust te maken van 

hun watergebruik – zowel zakelijk als privé. Alles scheelt een beet-

je, maar we moeten ook groter denken. Voor grote waterverbrui-

kers zoals papierbedrijven of bierbrouwerijen hebben wij daarom 

Waterbespaarplaat met regenwater- en grijswateraansluiting.
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een waterscan ontwikkeld. Hierin vragen we waarvoor zij het water 

gebruiken. We geven dan advies om water te hergebruiken, afhan-

kelijk van het doeleinde. Voor huishoudens richten we ons in eerste 

instantie op nieuwbouw. Daar zouden hele wijken tegelijk kunnen 

worden opgeleverd met waterinstallaties die minder water van 

drinkkwaliteit nodig hebben.’

 

Nieuwbouwwijk ‘waterbespaar-klaar’
‘In de nieuwbouwwijk Valkenhorst in Katwijk worden 5.600  

woningen gebouwd. Samen met de gemeente Katwijk, het hoog-

heemraadschap van Rijnland, het Bouwfonds en enkele bedrijven, 

zoals Mijn Waterfabriek, hebben wij nagedacht over hoe je nieuw-

bouwwoningen ‘waterbespaar-klaar’ kunt opleveren. Gemiddeld 

verbruiken mensen 120 liter water per persoon per dag. Ons streven 

is waterbesparing zó toegankelijk en gemakkelijk te maken dat het 

verbruik naar eigen wens flink kan worden teruggebracht.’ 

Hergebruik stimuleren
‘We hebben hiervoor de Waterbespaarplaat ontwikkeld: alle ver-

schillende leidingen voor water komen samen op de plek van het 

waterverbruik, zoals de douche, het toilet, de wasmachine en de 

buitenkraan. Normaal wordt hiervoor overal water van drinkwater-

kwaliteit gebruikt, maar in het concept van de Waterbespaarplaat 

worden daarnaast ook regenwater en zelfs afvalwater ingezet voor 

specifieke toepassingen. Zo kan bijvoorbeeld afgevoerd douche-

water, via een eenvoudige zuivering worden hergebruikt om het 

toilet mee door te spoelen. Dit is een heel mooi voorbeeld van ver-

duurzaming. Wij hopen op die manier samen met onze partners 

van Valkenhorst de meest duurzame woonwijk van Nederland te 

maken en dat daarna vele andere nieuwbouwwijken zullen volgen.’ 

Nieuwe bouwstandaard
‘Het veranderen van een systeem dat decennia hetzelfde is, gaat 

echter niet vanzelf, zo hebben wij al ervaren. Het Rijk heeft onlangs 

ambities gesteld voor de Beleidsnota Drinkwater 2021-2026. Wil je 

tot effect komen, dan is er lef nodig én moet je ook geld beschik-

baar maken. De kosten van de Waterbespaarplaat met bijbehorend 

inpandig leidingwerk bedragen 1.600 euro per huis. Zolang water-

besparende maatregelen niet de standaard zijn door opname in een 

bouwbesluit of in een BENG- of BREEAM-score, zal geen enkele par-

tij zich verantwoordelijk voelen voor het betalen van deze kosten. 

Daarmee wordt een duurzame watertransitie met keuzevrijheid 

voor de bewoners geblokkeerd. Uiteraard hebben we al geprobeerd 

aan te sluiten bij bestaande subsidietrajecten, zoals Woningimpuls 

en Groeifonds, maar we worden steeds doorverwezen, omdat men 

waterbesparing niet nodig vindt voor de impulsen Infrastructuur of 

Woningbouw. Uiteraard weten wij beter. Het zou ons en het nieuwe 

overheidsbeleid helpen als het Rijk dit soort initiatieven omarmt en 

financieel stimuleert, om de weg open te breken naar een nieuwe 

waterzuinige bouwstandaard.’

Tot slot zegt Drossaert dat waterbesparing van iedereen inspanning 

vraagt. ‘De grootste waterverbruikers zijn de landbouw en indus-

trie, daar zal op korte termijn echt meer moeten gebeuren. In ver-

gelijking daarmee is de verspilling in huis marginaal. Maar als we 

een nieuwe bouwstandaard voor woningen weten te bereiken, dan 

kan waterbesparing bij particuliere klanten opnieuw een vlucht 

nemen. Bovendien kunnen mensen dan besparen zonder erbij te 

hoeven nadenken en tegelijkertijd blijven genieten van ons mooie 

drinkwater.’ 

‘WATERBESPARING VRAAGT 

VAN IEDEREEN INSPANNING’
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Bewust en zuinig watergebruik

Om de druk op de toekomstige drinkwatervoorzie-

ning en het watersysteem te verlichten is bewust en 

spaarzamer drinkwatergebruik een doel van het drink-

waterbeleid. Een versterkt drinkwaterbewustzijn bij 

huishoudens en zakelijke gebruikers voorkomt verspil-

ling van drinkwater en vermindert het energiegebruik 

voor zowel de productie als toepassing van drinkwater. 

Daarbij wordt ingezet op het juiste water voor het 

juiste gebruik. Dit moet tevens laagwaardig gebruik van 

drinkwater tegengaan.

In de implementatie- en uitvoeringsagenda van de 

Beleidsnota Drinkwater worden de volgende acties opge-

nomen die zich richten op bewust en zuinig gebruik van 

drinkwater: 

•  Verbeteren communicatie over zuinig en bewust drink-

watergebruik door huishoudens.

•  Verkennen en ontwikkelen aanpak zuinig en bewust 

huishoudelijk drinkwatergebruik.

•  Verkennen en ontwikkelen aanpak bewust en zuinig 

drinkwatergebruik door zakelijke gebruikers.

•  Onderzoek beprijzing grootverbruikers.

Wat vindt Vewin? 

•  Zet in op een brede aanpak van bewust en zuinig 

watergebruik, waarbij de drinkwaterbedrijven, maar 

ook andere gebruikers zoals landbouwbedrijven en 

zakelijke (groot)gebruikers, hun rol oppakken.

•  Geef de aanpak regionaal/lokaal vorm.

•  Geef de aanpak vorm als gezamenlijke verantwoor-

delijkheid van drinkwaterbedrijven, Rijk, provincies, 

gemeenten en waterschappen.

Bewust en zuinig watergebruik


