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Kennisdeling drinkwaterbedrijven

Drinkwater maken onder  
tropische omstandigheden

Vitens Evides International (VEI) assisteert het drinkwater- en 

energiebedrijf WEB van Bonaire sinds 2013 met raad en daad. 

Regelmatig gaan drinkwaterexperts vanuit Nederland naar het 

eiland om te adviseren bij de bedrijfsvoering. Zo is Karst Tamminga 

(Waterbedrijf Groningen) net terug van een langere detachering. 

Wat zijn zijn ervaringen in Caribisch Nederland?

Op Bonaire hadden de mensen eeuwenlang alleen regenwater en 

putwater tot hun beschikking. In de jaren 60 van de vorige eeuw ont-

stond er waterschaarste; er was niet meer genoeg putwater voor de 

groeiende bevolking. Sindsdien wordt hier drinkwater gewonnen uit 

zeewater, aanvankelijk met verdampers en inmiddels met omgekeer-

de osmose-installaties. Omdat hierdoor de kosten per kubieke meter 

hoog zijn, staat kostenbesparing bij WEB hoog op de agenda. ‘Dat is 

dan ook één van de punten waarop wij WEB adviseren’, aldus Karst 

Tamminga, hoofd strategie & onderzoek bij Waterbedrijf Groningen. 

Tamminga was via VEI in 2015 ruim een jaar gedetacheerd bij WEB. 

‘Vanuit kostenbesparing hebben we veel onderzoek gedaan naar wa-

terverliezen. Internationaal gezien scoort Bonaire met 12% verlies 

relatief goed, maar door de hoge waterprijs – gemiddeld ruim $ 5 

per kuub inclusief vastrecht – is het toch belangrijk dit percentage 

nog verder naar beneden te krijgen. We hebben een inventarisatie 

gemaakt van het watermeterpark, om onderbouwde beslissingen te 

kunnen nemen over beheer en vervanging. Overigens bleek het dis-

tributienet in goede staat te zijn; het gaat niet zozeer om lekverlies, 

als wel om administratief verlies: niet verzonden of niet betaalde 

rekeningen en illegale of niet geregistreerde aansluitingen.’

Zelfstandig
Tot voor kort was de drinkwatervoorziening op Bonaire door 

WEB geheel uitbesteed aan het Amerikaanse GE Water & Process 

Technologies, dat dagelijks 4.000 m3 water ontzilt. Wegens de groei 

van de bevolking en toename van de vraag naar water heeft WEB in 

2015 zelf een nieuwe ontziltingsinstallatie in bedrijf genomen met 

een capaciteit van 1.600 m3 per dag. Vanaf 2019 loopt het contract 

met GE af en zal WEB zelf via beide installaties het eiland van drink-

water voorzien. ‘VEI ondersteunt de directie, die in 2013 is aange-

treden, bij het bereiken van hun bedrijfsdoelstellingen. Zo kijken 

we gezamenlijk naar de fasering richting het ter hand nemen van 

de complete drinkwatervoorziening. Zo helpen we bij strategische 

planvorming, zoals het maken van scenario-analyses, verstorings-

risicoanalyses en het opstellen van een calamiteitenplan.’ 

Is de wetgeving op het gebied van drinkwater op Bonaire vergelijkbaar met 

die in Nederland?

Tamminga: ‘In principe wel. De BES-eilanden Bonaire, Eustatius en 

Saba zijn sinds 2010 een openbaar lichaam, zeg maar een bijzondere 

Nederlandse gemeente. Er gelden speciale wetten, gemaakt door 

Sigfried Quarton, manager Drinkwater WEB en  
Karst Tamminga, Waterbedrijf Groningen.
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de Nederlandse ministeries. Zo is hier per 1 juli 2016 een nieuwe 

Drinkwaterwet van kracht, die tot stand is gekomen via een con-

sultatietraject op de eilanden. In hoofdlijnen staat de Nederlandse 

wet model, maar bijvoorbeeld de normstelling is toegesneden op de 

lokale omstandigheden, en daarnaast zijn er nog wat andere maat-

werkverschillen.’

Kwaliteit
Veiligheid is een belangrijk aspect van de drinkwatervoorziening 

voor inwoners en bezoekers van Bonaire. WEB heeft een eigen  

laboratorium dat de kwaliteit van het drinkwater controleert. Het 

laboratorium bemonstert dagelijks de distributietanks op Seru 

Largu, Sabadeco en Rincon. Verspreid over het eiland heeft WEB 32 

monsternamepunten in het waterleidingnet aangebracht. Deze pun-

ten worden deels wekelijks, deels tweewekelijks bemonsterd. De 

watermonsters worden getest op chemische samenstelling, kleur, 

troebelheid, bacteriën en smaak. Als er afwijkingen in de kwaliteit 

van het water worden aangetroffen, neemt WEB maatregelen en 

wordt een leiding zo nodig ter plaatse gespoeld.

Zijn er op het gebied van kwaliteit specifieke onderwerpen op Bonaire?

Tamminga: ‘Het grote verschil is natuurlijk de temperatuur: in 

Nederland moeten de drinkwaterbedrijven water van maximaal 25 ºC 

leveren. Dat is in het Caribisch gebied onmogelijk: het drinkwater is 

hier altijd 28º of warmer. Er geldt hier daarom geen bovengrens en 

dat betekent ook dat je niet ontkomt aan desinfecteren met chloor, 

wat in Nederland natuurlijk niet gebeurt. Daarnaast levert het om-

gekeerde osmose-proces heel schoon water op: gedemineraliseerd 

water. Dat betekent dat je er weer wat mineralen zoals kalk en mag-

nesium aan toe moet voegen, in het kader van de volksgezondheid.’

Een ander gevolg van hoge temperaturen is de grotere kans op 

legionella-ontwikkeling. ‘Dat onderwerp krijgt speciale aandacht 

op de BES-eilanden, omdat de bacteriën zich in water vanaf zo’n 

25 ºC kunnen ontwikkelen, dus ook in het drinkwaternet. Aan de 

andere kant bevinden zich in het gedemineraliseerde water geen 

organische voedingsstoffen voor de bacteriën, waardoor hun groei 

stevig geremd wordt. De legionella-norm is hier opgenomen in de 

algemene kwaliteitseis in de Drinkwaterwet.’

Is de drinkwatervoorziening op Bonaire nu op orde of moeten er nog onder-

werpen worden opgepakt?

Tamminga: ‘In grote lijnen heeft WEB de zaken momenteel goed 

voor elkaar. Op middellange en lange termijn zijn er nog een paar 

uitdagingen, die onder andere voortkomen uit compliance met 

de nieuwe Drinkwaterwet. Verder krijgt WEB te maken met de 

Autoriteit Consument & Markt (ACM) en inspectie door de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT). Dat betekent ook dat er nog een 

aantal strategische beleidsonderdelen moet worden opgezet, zoals 

langetermijnplanning en -prognoses, een kwaliteits- en capaciteits-

plan, enzovoort. De WEB-directie onderkent de noodzaak voor deze 

professionaliseringsslag en heeft mijns inziens de juiste beleids-

keuzes gemaakt om dit te verwezenlijken.’

Medewerkers
Een andere uitdaging is het vinden van voldoende goed geschoold 

personeel. Bonaire is een klein eiland, met opleidingen tot MBO-

niveau. Voor kaderfuncties wordt ook geworven op Aruba en 

Curaçao, en in Nederland. ‘Mogelijk ligt hier nog een rol voor de 

Nederlandse drinkwaterbedrijven’, aldus Tamminga. ‘Bij VEI zijn 

inmiddels zes drinkwaterbedrijven aangesloten, met een enorm 

potentieel aan kennis en menskracht, waarop WEB een beroep kan 

doen. Jaarlijks gaan een stuk of vier Nederlandse medewerkers voor 

kortere of langere tijd naar Bonaire voor ondersteuning ter plekke. 

Daarnaast is er voor de verschillende projecten het gehele jaar op 

Bonaire een operational manager van VEI, die ook de bemensing 

vanuit Nederland regelt.’

Drinkwater op Bonaire
WEB heeft 8.800 aansluitingen voor de 19.000 inwoners en 

3.000 toeristen die dagelijks op het eiland zijn. WEB is een 

watercyclusbedrijf dat behalve drinkwater, ook de energievoor-

ziening en de afvalwaterzuivering op Bonaire onder zijn hoede 

heeft. Het gehele eiland is op de drinkwaterleiding aangesloten, 

behalve enkele afgelegen woningen in de kunuku, het platte-

land. Hier komen tankwagens enkele malen per week de voor-

raadvaten vullen.

De productie van drinkwater uit zeewater gebeurde op Bonaire 

aanvankelijk met verdampers. Dit is een destillatieproces met 

hoge temperaturen: het zeewater wordt gekookt tot er damp 

ontstaat. Bij het afkoelen van de damp wordt zuiver water ge-

wonnen. Het restproduct is warm water met een hoge concen-

tratie zout. De lozingen van dit warme water in de zee bleken 

schadelijk te zijn voor het zeeleven.

Dankzij de komst van de ‘omgekeerde osmose’-techniek is 

de waterproductie op Bonaire veel duurzamer geworden. 

Omgekeerde osmose houdt in dat het zeewater onder hoge 

druk door een membraan wordt geperst. Het membraan filtert 

het water en vangt alle reststoffen op. Vervolgens gaat het water 

door een tweede membraan. Hierdoor wordt het extreem zui-

ver, met een minimale hoeveelheid aan restzouten (5-10 mg/l). 

Bij omgekeerde osmose wordt geen warm water in zee geloosd. 

Bovendien heeft de installatie minder ruimte nodig en is het 

energieverbruik lager.

Na de behandeling wordt het drinkwater vanaf de waterfabriek 

in Hato naar de distributietanks op Seru Largu, Sabadeco en 

Rincon gepompt. Van daar gaat het via het waterleidingnet naar 

de hoofdkranen. Doordat de distributietanks op heuvels staan, 

zorgt de zwaartekracht voor voldoende waterdruk.

Ontziltings-installatie.


