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Hetwaterwordtterplaatsegebotteldin
speciaaldaarvoorontworpen kurk-ofbeugelflessen diedehoreca-onderncmervanzijn
eigenlogokanvoorzien.Daarnaast wordthet
wateropbasiseenclassificatiesystematiekvan
eenkaraktervoorzien,datopdeflesvermeld
staatendateenvergelijking metgangbare
bron-enmineraalwaters mogelijk maakt.
Hiermeebeschiktde horeca-ondernemerover
eenproductdatzijn identiteit niet ontleent
aandeproducent,maaraanzijneigenstreek
enzaakendieeenvergelijking metbron-en
mineraalwater ruimkandoorstaan.
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Waterleidingbedrijven hebbenveelmeerinkuisdan'amorf leidingwater,datals vanzelfsprekend
continuendaardoor'ongemerkt'uitiederskranen stroomt.Methetinditartikel beschrevenconcept
wordtaan leidingwaterjuistdartoegevoegdwathettotop hedenontbeerde,namelijkeen identiteit.
Endeze identiteit maakt leidingwater totecustreekgebondenproductdatkanconcurreren metvergelijkbare merkwaren.Dehoreca,eninfeiteookde huishoudens, kunnen hierdoorbespareuop transportvanwater.Hetconceptvan'maatwerkwater',datbijdeleveringvan industriewater in/eiteal
bekend is,krijgt hierdoor een veelbrederetoepassing.Lokalekwaliteitsconversie feentermdiede'zuivering'vanwatereigenlijk beterdekt)zal hierbijintoenemende mateecurolgaan spelen.Inditlicht
ontwaartzicheenmogelijke toekomstwaarbij eenzekerehoojdziuveriug centraalzal plaatsvinden
(opdepompstations,zoalsdatuuhetgeva!is'aangevuld met eendecentralezuivering aande tap.
aangepast aan degebruikswenseuvande consument.Entenslotte:lierinteresseren van deconsument
voorleidingwateralshoogwaardig productisgeeu kwestievan degelijke uitstraling, maareerder een
kwestievan marketing. Hetdegelijke imago isslechtseenrandvoorwaarde.
Gebotteld mineraal-enbronwater is'hot',
terwijlNederlandoverleidingwater beschikt
datzichkwalitatiefmetdebestebronwaters
kanmeten.Waaromdan tochzoveelaandacht
voormineraal-enbronwater vanoverde
landsgrenzen?Hetantwoord iseenvoudig:leidingwaterheeft geenkarakter,hetmisteen
identiteit.DitgegevenvormdevoorWaters
Unlimited*hetuitgangspunt voorhetontwikkelenvaneenconcept,waarmee leidingwater
dewaardekrijgtdiehetwerkelijkverdient,
namelijkeenhoogwaardigenopmaatgesnedenproductdatdoordeconsumentgezien
magworden.
SamenmetVitensontwikkeldehetbedrijf
eensystematiekomhetleidingwateruithaar
anonimiteit tehalenenhetvaneenidentiteit
tevoorzien.'Branding'vanzoietsdagelijksals
leidingwater heeft hiermeevormgekregen.
Het concept
Hetconceptisvooralsnogmetname
gericht op dehoreca.Hetkomteropneerdat
opbasisvanleidingwaterterplaatse'water àla
carte'wordtgeproduceerd,hetgeenwordt
gerealiseerdmetbehulpvaneenkwalitcitsconversie-apparaat.Ditapparaatverwijderteventueleongewenstestoffen enmicro-organismendietijdens transportendistributievan
waterinhetleidingnet kunnenontstaan, wij-

zigteventueelnaarwensvandehoreca-ondcrnemerde mineralogischesamenstelling,voegt
alofnieteenzekerehoeveelheid koolzuurtoe
enbrengthetwateropde gewenstetemperatuur.Metdekwaliteitsconversie kan,waar
wenselijkofnodig,tevenseensmaakveranderingc.q.smaakverbetering bereiktworden.

Ajb.

Twee invalshoeken
Mineraal-enbronwaterontlenenhun
karakteraandeherkomstendechemische
samenstelling.Deherkomstgeeft hetbronwatervaakietsmystieksdoordathetappelleert
aaneendiepe,beschermdeoorsprong,ontspringend meennatuurlijke omgeving.Daarbijwordtnogweleensoverhethoofdgezien
datdeproductievanbronwaterveelaldoor
middelvangeboordeputten plaatsvindt,op
exactdezelfdewijzezoalsde waterbedrijven
(grond)watervoordeproductievanleidingwateroppompen.Watvoorvelebronwatersgeldt,
gaatinfeiteookop voorleidingwater.De
kunst is danookomhetleidingwater tekoppelenaaneenbron(tap-bron relatie)ende
bronvaneenidentiteit tevoorzien.
Hetleggenvaneentap-bron relatievoor
leidingwater ismoeilijk,maarniet onmogelijk.Tenminste,wanneertenaanzienvande
herkomst op eennietaltegedetailleerd niveau
wordt teruggegrepen.
Eenindelingopbasisvanchemische
samenstelling iseenstukeenvoudiger,aangezienreedsvele classificatiemethodieken
bestaan.Dekunst hierbij iseencompilatievan
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classificaties te maken, zodanig dat het een
sprekende identificatie in relatie tot de chemischesamenstelling van leidingwater ontstaat.
T a p - b r o n relatie
Detap-bron karakterisering omvatte de
uitwerking van tweevragen, namelijk het vinden weuit van welk(e)pompstation(s) het
water op een bepaald tappunt afkomstig isen
hoegeven wehet water van de verschillende
pompstations een naam?
Deuitwerking van deeerste vraag vond op
twee niveaus plaats, namelijk voor het voorzieningsgebied van Vitens Overijssel (om te
kijken hoe verje er in de praktijk mee kunt
komen)en voor heelNederland (om de identificatie landsdekkend te krijgen).
Met betrekking tot de tracering van tapwater is het zinvol onderscheid te maken tussen 'harde' en 'zachte'grenzen binnen het
watcrleidingstelsel. Onder harde grenzen
worden grenzen verstaan diegevormd worden
doordaadwerkelijke fysieke scheidingen tussen verschillende delen van het transport- en
distributienet. Het komt voor dat pompstations leveren aan een 'eigen' distributienet,
dan weldat het betrokken net door middel van
afsluiters onder normaleomstandigheden van
aangrenzende delen van het net is afgesloten.
Bij zachte grenzen isvan een dergelijke
fysieke scheidinggeen sprake.In dit geval leveren meerdere pompstations aan gekoppelde
netwerken en wordt de verspreiding van water
vanuit de verschillende pompstations met
name bepaald doordedrukverdeling binnen
de netten. Door variatie indeze drukverdeling
verandert ookde liggingvan de verspreidingsgrenzen van het water uit de verschillende
pompstations. Daarnaast ishet van belang te
onderkennen dat in een aantal gevallen water

afkomstig van verschillende onttrekkingslocaties,wordt opgemengd alvorens het wordt
gedistribueerd. Hier isdus m feite sprake van
een 'gespreide' herkomst.
Met het voorgaande in het achterhoofd is
de tap-bron relatie voor het voorzieningsgebied vanVitens Overijssel in beeld gebracht
(afbeelding 1).Dezachte grenzen zijn hierbij
vastgesteld doof een vergelijking van de waterkwaliteit 'afpompstation' met de kwaliteitsmetingen in de'periferie' (analyse van tappunten volgens het waterleidingbesluit).
Opvallend hierbij isdat ermet name in het
oosten van Overijssel sprake isvan veel mengwater enzachtegrenzen tussen de verspreidingsgebieden van pompstations.Verder kan
geconcludeerd worden dat met dejuiste leidingnetinformatie in combinatie met de kwaliteitsgegevens van deafzonderlijke pompstations en van de periferie, de tap-bron relatie
goed isvast te stellen.
Helaas konden weniet beschikken over
dergelijke informatie oplandelijke schaal.Voor
heelNederland isdan ook een 'eerste versie'
kaart gemaakt, afgeleid vanThicssen polygonen opbasis van locaties van pompstations,
aangevuld met informatie die op internet bij
dediversewaterleidingbedrijven beschikbaar
is.Afhankelijk van het inzicht dat waterleidingbedrijven omtrent de tap-bron relatie
hebben en de bereidheid om deze informatie
beschikbaar testellen, kan deze kaart in de
loopder tijd verfijnd worden.

gedetailleerd zijn. Dit laatste mede om het
aantal indelingsconflicten bij menging van
watet van verschillende pompstations zoveel
mogelijk in te perken.Verder heeft een zekere
associatiemet ietsdat opdegrens van het
bekende en het onbekende ligt een marketingtechnisch voordeel.Uiteindelijk iser voor
gekozen de naamgeving van het water met
betrekking tot de herkomst terelateren aan de
hoofdkenmerken vandegeomorfologie van
Nederland.
Globaal isNederland op tevatten als een
zandplateau (naar analogie het Drents Plateau),waarin op een aantal plaatsen een aantal
stuwwalen vanglacialeorigine uitsteken. Het
zandplateau wordt omzoomd door een laag
gelegen klei/veengebied, met een duinrand. In
het uiterstezuiden (vanLimburg)gaat het
zandplateau over in het heuvellandschap van
deArdennen.
Vandezegeomorfologie in vogelvlucht is
devolgende naamgeving afgeleid (afbeelding
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Herkomstkarakterisering
Bijde keuzevan denaamgeving speelde
een aantal randvoorwaarden een rol.Met het
landschap ofdeondergrond moet een relatie
bestaan endeonderscheiding moet niet al te

•

plateauwater: afkomstig van de bronnen
uit het pleistocene tijdperk, water uit de
hogedelen van Nederland;
glaciaal water:water afkomstig van de
bronnen uit het pleistocene tijdpetk,
gewonnen uit destuwwallen van Nederland;
duinwatet:van bronnen uit het holocene
tijperk;water uit deNederlandse duinen;
Nederwater:van bronnen uit het holocene
tijdperk; water uit de lagedelen van
Nederland;
heuvelwater:vandebronnen uit het krijttijdperk, afkomstig uit de Limburgse
ondergrond.

Mineralogische karakterisering
JoimicBoervanrestaurantdeLibrijeinZwollebijzijn eigentafehvater.
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Monique van derAaheeft recent verschillende mineraalwater-classificatiemethoden op
een rij gezeten vergeleken met de kwaliteit
van leidingwater (zieH , 0 nr. 21uit 2001). Veelalzijn classificatiemethoden geënt opde totale
hoeveelheid opgeloste stof,het calciumgehalte
ofde hardheid (desom van het calcium en
magnesiumgehalte) en het (natrium)chloridegehalte.Deachtergrond hiervan isdat deze
kenmerken de hoofdkarakteristieken van
water bepalen.De hardheid zegt ietsover de
hoeveelheid opgelost kalk in water en het
chloridegehalte ietsoverdemate van beïnvloeding door zeewater ofconnaat water (oud, in
deondergrond ingeslotenzeewater,soms door
diverseprocessen nogverder opgezout).In lijn
met deze traditie isookdehuidige gehanteerde classificatie van leidingwater gebaseerd op
dezedriegrootheden. Deklassengrenzen en
naamgevingzijn hierbij enigszins afgestemd
opdevariatie in dechemische samenstelling
van Nederlands leidingwater (afbeelding 2):
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water. Het zou prettig zijn als waterleidingbedrijven bereid zouden zijn dergelijke gegevens beschikbaar te stellen endaarmee bij te
dragen aan het opwaarderen van het Nederlandse leidingwater. «
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Waters Unilimited is opgericht door de voormalige
Waterleiding Maatschappij Overijssel fWMO) om de
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consumenten te verkennen, uit te werken en om te
zetten in bedrijfsactiviteiten. Na het onstaan van
Vitens, waarin de WMO is opgegaan en dat zrch
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mogelijkheden van de commerciële warermarkt voor

meer richt op het publieke domein, is Waters
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Unlimired ondergebracht bij WMO-Beheer.

Legenda watertype

Legenda herkomst

Licht mineraalhoudend.calciumhoudend.zachtzoet water

/•.;,.'•.;'.-'• Plateauwater

Licht mineraalhoudend.calciumhoudend, zoet water

(\/\/\ Glaciaalwater

Licht mineraalhoudend, licht calciumhoudend, zachtzoet water

I | Duinwater

Licht mineraalhoudend.licht calciumhoudend, zoet water

^ E E E Nederwater

Mineraalhoudend, calciumhoudend, zachtzoet water

X y O - Heuvelwater

Mineraalhoudend, caiciumhoudend,zoet water
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Het Nederlandse leidingwater

gekarakteriseerd.

•

TDS< 500mg/l: licht minetaalhoudend
water

het gehele spectrum vangebotteld bron- en
mineraalwater toe te kunnen passen.

•

500<TDS< 1500mg/l: mineraalhoudend
water
TDS< 1500mg/l:mineraalrijk water

Epiloog

•
•

•

hardheid <9°DH(= hardheid < 1,61
mmol/1=Ca-gehalte < 50mg/l):licht calciumhoudend watet
9 < hardheid <30°DH(=1,61 < hardheid <
5,36mmol/1=50< Ca-gehalte < 180mg/l):
calciumhoudend water

•

hardheid > 30°DH (=hardheid > 5,36
mmol/1=Ca-gehalte > 180mg/l): calciumrijk water

•
•

Cl-gehalte < 20mg/l:zacht-zoet water
20<Cl-gehalte < 150mg/l:zoet water

•

150<Cl-gehalte < 1000mg/l:zacht ziltig
water
Cl-gehalte > 1000mg/l:ziltig water

•

Dekwalificaties 'calciumrijk', 'zacht ziltig'
en 'ziltig'zullen, gezien denotmen volgens het
Waterleidingbesluit, op het Nederlandse leidingwater niet van toepassing zijn. Deze klassenzijn onderscheiden om declassificatie op

Met het beschreven concept zijn we in
staat leidingwater een identiteit tegeven;een
voorbeeld. In Deventer wordt één van het
meest aansprekende watcrleidingtype gedistribueerd. Het wordt opeen diepte van circa 130
meter gewonnen van onder een tientallen
meters dikke kleilaag(Drenteklei) vanuit een
door deijstijden vormgegeven sedimentaire
omgeving. Het zal u niet verbazen dat dit
water het herkomsttypc 'glaciaal' bezit. Tezamen met demineralogische samenstelling van
het water kunnen deinwoners van Deventer
zeggen dat zijglaciaal, licht mineraalhoudend,
calciumhoudend, zoet water uit de kraan krijgen. Eenprima grondstof voor klasse-mineraalwater en altijd en direct in huis beschikbaar.
Om deuitwerking van het concept te verfijnen ishet wenselijk op landelijke schaal
meer inzicht te hebben in tap-bron relaties en
desamenstelling van het gedistribueerde
H 2 o f 17.200Z
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