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‘Goed drinkwater is van levensbelang: iedereen heeft het iedere dag nodig. Het 
Nederlandse drinkwater behoort tot het beste ter wereld. De drinkwatersector in 
Nederland werkt er iedere dag hard aan om dat zo te houden. Ook in kosten, tech-
niek en onderhoud is de Nederlandse drinkwatervoorziening wereldtop. Daar zijn 
we trots op en dat mogen we uitstralen.

Nederland is de eerste helft van dit jaar voorzitter van de Raad van de Europese 
Unie.  Het epicentrum tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap is het 
Europagebouw in Amsterdam. Hier vinden vrijwel dagelijks ambtelijke vergaderin-
gen plaats. Vanuit kostenoverwegingen heeft Nederland gekozen voor één locatie 
voor alle bijeenkomsten. Dat beperkt het transport van faciliteiten voor pers en 
ambtenaren. De opzet van het Europagebouw is zo duurzaam mogelijk met onder 
meer drinkwaterpunten, waterloze herentoiletten en zonnepanelen op het dak.

Tijdens het voorzitterschap vinden 135 vergaderingen in het Europagebouw plaats 
met in totaal 17.500 deelnemers. Een unieke kans dus om ons Nederlandse kraan-
water te promoten: diverse kraanwaterpunten in het gebouw beperken het gebruik 
van waterflesjes en laten zien dat Nederland zijn drinkwater ‘gewoon’ uit de kraan 
haalt. Ook voorkomen we dat op grote schaal flessen bronwater moeten worden 
aangesleept. Het zou een gemiste kans zijn geweest als we deze voorziening niet 
hadden aangeboden. Ze worden volop gebruikt. De plastic bekertjes moeten voort-
durend worden aangevuld, dat begrijp ik. Uiteraard worden deze gerecycled. Ook 
het water dat tijdens de vergaderingen op tafel staat voor de deelnemers is kraan-
water, met of zonder bubbels. Er zijn ook ministeries die Doppers uitdelen om het 
kraanwater te promoten. Dat is een zeer welkome aanvulling op ons initiatief.

Ook de gebruikelijke presentatie in Brussel kent het thema water. In de lounge 
van het Justus Lipsiusgebouw in Brussel, waar dagelijks honderden internationale 
ambtenaren samenkomen, treffen dit halfjaar de bezoekers 28 coolers met water 
aan uit alle verschillende lidstaten.’

Han-Maurits Schaapveld
Projectdirecteur ministerie van  

Buitenlandse Zaken

‘Het Nederlands EUvoorzitterschap moet  
Nederland op de kaart zetten als kraanwaterland’

In deze rubriek leggen wij steeds een stelling voor aan  

drie personen die op de een of andere manier te maken  

hebben met water en het onderwerp van de stelling.
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‘Dat hangt ervan af hoe je de stelling interpreteert. Als met ‘op de kaart zetten’ 
wordt bedoeld dat we alleen moeten laten zien hoe goed en schoon het drinkwater 
is dat er dagelijks uit de Nederlandse kranen stroomt, bereik je denk ik weinig. 
Maar zodra we onze kennis en kunde gebruiken om andere landen te laten zien 
hoe belangrijk een (semi)publiek drinkwatersysteem is, dan sta ik vooraan bij de 
hekken om dit toe te juichen.

Bij OneWorld hebben we vorig jaar rond Wereldwaterdag de campagne #dankje-
welvoorkraanwater gehouden. Met een ludiek filmpje wilden we laten zien hoe bij-
zonder het is dat we in Nederland elke dag goedkoop en drinkbaar water hebben, 
terwijl in landen om ons heen mensen de straat opgaan om te demonstreren voor 
hun recht op kraanwater. We mogen best dankbaar zijn dat het hier allemaal goed 
is geregeld en zo vanzelfsprekend is. Die campagne was vooral een bewustwor-
dingsactie richting de Nederlander, veel impact buiten de landsgrenzen hadden we 
verder niet.

Juist een overheid kan die impact wel realiseren. Dus laat Rutte onder het genot 
van een glas Hollands kraanwater zijn Spaanse collega Rajoy maar overtuigen van 
het feit dat het privatiseren van de watervoorziening niet zo’n goed plan is. Of leg 
de Britse premier Cameron uit dat hun vrije markt niet goed uitkomt als het gaat 
om een basisgoed als drinkwater en hoe belangrijk het is om de leidingen te onder-
houden zodat niet 30% van het water weglekt (zoals nu gebeurt in Groot Brittannië). 

Trots zijn op je positie als een van de koplopers op het gebied van schoon en toe-
gankelijk drinkwater mag zeker. Maar kaart dan ook de noodzaak aan bij andere 
landen en laat je gelden als voorvechter van het recht op goed kraanwater wereld-
wijd. Dan zet je je als land pas echt op de kaart.’

Hidde Jansen
Redacteur OneWorld Water

‘Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste drinkwater in de wereld en ook 
de Nederlandse drinkwaterkennis behoort tot de absolute wereldtop. Het winnen en 
zuiveren van water in ons land garandeert een geweldige en stabiele kwaliteit van ons 
kraanwater. In de rest van Europa hebben we dan ook een enorm goede reputatie op dit 
gebied. Dit moeten we gebruiken om onze kennis te exporteren en de samenwerking 
op dit gebied tussen landen te verbeteren. Dit doen we nu nog maar mondjesmaat. 

Zo delen wij als Vitens onze kennis over een innovatief circulair waterproject, met 
RHDHV als partner, actief in andere Europese landen. Het project betreft de inzet 
van humuszuur, een reststof van onze waterzuivering, als bodemverbeteraar. Het 
project leidt tot verhoging van de opbrengst voor de landbouw, maar vermindert 
tevens het gebruik van kunstmest, wat onze waterbronnen weer beschermt. Een 
win-win-winsituatie voor boeren, klanten en drinkwaterbedrijven. In landen zoals 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Scandinavië wordt nu gekeken of met de in 
Nederland opgedane kennis het project ook daar ingezet kan worden. Het voor-
zitterschap van de EU is een unieke kans om onze voortrekkersrol op het gebied 
van kraanwater in de schijnwerpers te zetten en daarmee de unieke positie van 
Nederland te benadrukken. 

Tegelijkertijd moeten we, juist om deze positie te behouden, onze waterbronnen 
beter beschermen. Want we mogen dan kampioen kraanwater zijn in Nederland, 
de bronnen waar wij ons drinkwater uit putten, zijn sterk vervuild. Sterker nog, 
onze bronnen behoren tot de meest vervuilde van Europa. Als drinkwaterbedrijf 
is Vitens daarom genoodzaakt meer en meer stoffen (meststoffen, medicijnresten, 
gewasbeschermingsmiddelen) uit het water te zuiveren om onze unieke drinkwa-
terkwaliteit te behouden. Om geloofwaardig te blijven als kraanwaterland moeten 
we onze waterbronnen steviger beschermen via wetgeving en krachtige samenwer-
king. Want als Nederland koploper is op het gebied van kraanwater en koningin op 
het gebied van waterveiligheid, dan kunnen we ook alleen genoegen nemen met 
een koninklijke koppositie voor de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen.’

Lieve Declercq
Bestuursvoorzitter Vitens


