
24 Waterspiegel / september 2013

K or t

In tijden van 
nood staan wij 
er samen
Op 18 juni hebben medewerkers van 
Evides Waterbedrijf, Waternet, PWN 
en Oasen op de productielocatie 
Berenplaat bij rotterdam hun nood-
drinkwatersystemen gezamenlijk op-
gebouwd. Met als doel: kennis delen 
over en ervaring opdoen met elkaars 
systemen. 

De (recente) geschiedenis leert hoe belang-

rijk deze systemen zijn als de reguliere 

drinkwatervoorziening uitvalt. 

Dat gebeurde afgelopen juni bijvoorbeeld 

in Duitsland. In veel dorpen en steden, 

zoals Passau, viel de stroom uit en kwam 

geen stromend water meer uit de kraan. Of 

in Engeland, in 2007: tijdens een overstro-

ming hadden 350.000 mensen geen kraan-

water meer. De Britse drinkwater bedrijven 

zetten alles op alles om deze mensen te 

voorzien van drinkwater, maar het materi-

aal van de verschillende drinkwaterbedrij-

ven sloot vaak niet op elkaar aan. Hierdoor 

ontstond vertraging. 

Nederlandse drinkwaterbedrijven zagen 

het voorval in Engeland destijds als dé op-

stap om een dergelijke catastrofale situatie 

te voorkomen. Onder leiding van Vewin 

werd een poolingcontract getekend. Dat 

houdt in dat de drinkwaterbedrijven, in 

geval van een grote calamiteit, kunnen ge-

bruikmaken van elkaars nooddrinkwater-

materiaal, mankracht, vulpunten en trans-

portcontracten. Bij deze voorbereiding is 

ook geregeld dat al het in te zetten materi-

aal op elkaar aansluit.
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Water voor dorstige 
museumbezoekers 
De tentoonstelling ‘De Dode Zeerollen’ 

in het Drents Museum in Assen trekt 

veel bezoekers. Dagelijks vormt zich 

een rij voor de entree. Omdat op vrijdag  

2 augustus een zeer warme dag werd 

voorspeld, hebben het Drents Museum en 

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) 

de handen ineengeslagen om te voorkomen 

dat de bezoekers in de rij buiten proble-

men zouden krijgen door de hitte. Daarom 

bood WMD aan alle wachtende bezoekers  

gratis bekertjes koud water aan. Bij ex-

treem warm weer is het verstandig om 

regelmatig te drinken, en dan bij voorkeur 

kraanwater. Koel en vers getapt tijdens 

deze uitzonderlijke weersomstandigheden.

De tentoonstelling over de befaamde Dode 

Zeerollen in Assen is tot en met 5 januari 

2014 te zien. Openingstijden: dinsdag tot 

en met zondag van 11 – 17 uur. 

drinkwatersector in de top van duurzaam 
terreinbeheer 
 Verschillende drinkwaterbedrijven 
hebben deelgenomen aan de audit 
voor de Barometer Duurzaam Ter-
reinbeheer. Brabant Water, Dunea, 
Evides, PWN, Vitens, WBG en  
WMD zijn (opnieuw) op het hoogste 
niveau gecertificeerd: ‘Goud’! 

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer 

is een geaccrediteerd certificatiesysteem 

op vier niveaus, gericht op duurzamer 

beheer van groene en verharde ter-

reinen. Het hoogste (gouden) niveau is 

gelijk aan het Milieukeur. Het belang-

rijkste doel van deze barometer is om 

de emissie van onkruidbestrijdingsmid-

delen (op basis van glyfosaat) naar het 

oppervlaktewater zo veel mogelijk terug 

te dringen. Het certificatieschema werd 

ontwikkeld door Stichting Milieukeur 

(SMK), in samenwerking met en door fi-

nanciële ondersteuning van provincies, 

waterschappen en Vewin.

Een schone bron is de basis
Eén van de ‘gouden terreinbeheerders’ 

is Waterbedrijf Groningen: ‘De kwaliteit 

van ons grond- en oppervlaktewater 

wordt sterk beïnvloed door het gebruik 

van chemische gewasbeschermings- en 

onkruidbestrijdingsmiddelen. Deze mid-

delen en hun afbraakproducten komen 

terecht in de bodem, het grondwater en 

bijvoorbeeld in het oppervlaktewater 

van de Drentsche Aa, een belangrijke 

bron van het drinkwater in Groningen. 

Door de schadelijkheid van deze chemi-

sche stoffen kost het steeds meer moeite 

om ze eruit te zuiveren voor drinkwater-

productie, en daarmee te voldoen aan 

de kwaliteitseisen uit de Kaderrichtlijn 

Water.’

 

Zonder is gezonder
Duurzaam terreinbeheer past dan ook 

bij de duurzame bedrijfsvoering van de 

drinkwaterbedrijven. Samen met enkele 

provincies, waterschappen en diverse 

gemeenten vragen zij aandacht voor de 

actie ‘Zonder is gezonder’. Deze richt 

zich op het verminderen van het gebruik 

van chemische onkruid- of ongedierte-

bestrijdingsmiddelen door consumen-

ten: www.zonder-is-gezonder.nl.


