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Vewin 
nieuws

Directiewisselingen

Dit najaar nemen twee directeuren na een lange loopbaan  

afscheid van hun werkzame leven in de drinkwatersector:  

Piet Jonker (Dunea) en Martien den Blanken (PWN). 

Piet Jonker ging 1 september jl., na 21 jaar als algemeen directeur van 

Dunea, met pensioen, maar blijft actief voor de drinkwatersector, met 

name in Brussel. Op pagina 24 vertelt Jonker hier meer over. Zijn op-

volger, Wim Drossaert, heeft ruim 22 jaar ervaring in de werkvelden  

milieu, water en energie. Hij was hiervoor werkzaam bij het Amerikaanse 

ingenieurs-consultancybureau MWH. ‘Dunea, drinkwaterbedrijf én  

natuurbeheerder, zit vol met ambitie om de relatie met de klanten, (rijks)

overheden en andere partijen te versterken en nieuwe technieken voor 

waterzuivering toe te passen. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdra-

gen’, aldus Drossaert.

 

Gerust hart
Ook Martien den Blanken gaat met pensioen, na een carrière van 21 jaar: 

eerst elf jaar als directeur Drinkwater en tien jaar als algemeen directeur 

van PWN. Hoe laat hij PWN achter?

‘Bij PWN hebben we gewerkt aan een stabiel bedrijf dat de infrastruc-

tuur op orde heeft en dat berekend is op de huidige en voorzienbare 

toekomstige taken. PWN heeft een omslag gemaakt van introvert en 

technologisch gedreven, naar open, klantgericht en kwaliteitsbewust. 

Onze productie is gemoderniseerd, met als kroon op het werk de nieuwe 

en geavanceerde zuivering in Andijk. We hebben een gedegen strategie 

voor ons assetmanagement ontwikkeld, waardoor we klaar zijn voor de 

vervanging van de infrastructuur in de komende decennia. Ik zal PWN, 

de bedrijfstak en mijn werk missen, maar ik vertrek met een gerust hart.’

Zijn opvolger (per 1 november a.s.) is Joke Cuperus, die tot die tijd nog 

hoofdingenieur-directeur Oost-Nederland is bij Rijkswaterstaat. Cuperus 

is bekend met de wereld van water en natuurbeheer. In haar huidige 

functie is ze onder andere eindverantwoordelijk voor grote infrastruc-

turele projecten rondom rivieren en uiterwaarden. ‘Drinkwater is een 

nieuw domein, waarbij met name het duurzame karakter voor mij heel 

belangrijk is.’ 

Piet Jonker

Martien den Blanken


