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De Kartonnen Doos
T O E K O M S T V E R K E N N I N G E N I N DE DRINKWATERSECTOR (4)

Duurzaamdrinkwater:
eeneconomisch
aantrekkelijkalternatief
Drinkwaterkanwordengemaaktmtgrondwater, oppervlaktewaterenalshetmoetuitzeewaterof
rioolwater.Maaroplängeretermijngezien verdienendeeerstetweebronnenveruitdevoorkeuruit
economischeènecologischeoverwegingenenbovendienuiteenoogpuntvanimago. Hetzijnduurzamebronnen,diewedaarom moetenkoesteren.
Duurzame ontwikkelingvoorzietinde
behoeften vandehuidigegeneratiezonder
debehoeften vantoekomstigegeneratiesin
gevaartebrengen.Voordetoekomst vande
drinkwatervoorziening,endanvooralvoor
debronnen, isduurzameontwikkelingvan
grootbelang.Waterdrinkje nueenmaallieveruiteenschoneputdanuiteenvuile
sloot.Enhoewelhettechnologisch mogelijk
isomvanvrijwel iederesoortwater drinkwater temaken,stijgen dekostenende
milieubelastingnaatmatedebron minder
zuiveris.Bovendien isdevraag,ofjehet
gebruik vaneenvervuildebron kunt uitleggenaandeconsument. Heeft dienaalle
ellendevanbestrijdingsmiddelen, nitraaten
legionellanogwelvettrouwen inzijn drink-

Dezetrendanalyseiseenonderdeelvande
toekomstverkenningen inhetkadervan
DeKartonnenDoos.DeKartonnenDoos
verkenttrendsindeNederlandsemaatschappijomtoekomstbeelden voorde
watervoorzieningteontwikkelen.Deze
toekomstbeeldenzulleneenbasisvormen
voorinrichtingvanhet bedrijfstakonderzoekenmogelijkeenbijdrage leverenaan
hetstrategischbeleidvandewaterbedrijven.Uitmeerdanhonderdtrendsselecteerdedeprojectgroepelftrendsvooreennadereanalyse.Dezereeksbehandeltde
potentiëlegevolgenvandetrendsende
onzekerhedenwaarvoorzijdewaterleidingsectorstellen.

water?Sreedsmeerwordtdeperceptievan
deklant bepaalddootbelevingengevoel,en
minder doorfeiten. Datgeldtookvoot
drinkwater.Zodrahetdrinkwater omwelke
redendanookzijn sterkeimagoverliest,zal
deconsument gemakkelijker overstappenop
alternatieven.

400maalmeerenergie
Eenontwikkeling naarflessenwateren
eigenwaterzuiveringsapparatuur leidt niet
toteenschonermilieu enminder milieubelasting.Onderzoek toontaandatvoor bijvoorbeeld flessenwater400maalmeerenergienodigisdanvoordrinkwater.
Tegelijkertijd schuiltineendergelijke ontwikkelingnogeenandergevaar, namelijk

datdrinkwater vaneenA-merk degradeert
toteenB-merk.Alshetwateruitdekraan
nietmeerwordtgedronken,omdatmenhet
nietvertrouwt,kandezorgvoorhetproduct
onderdrukkomen testaan. Belangrijke
argumenten vooronzehoge drinkwaterkwaliteit,zoalsvolksgezondheid enleveringszekerheid,komendantevervallen.Hetisdaaromzaakomvanuitdesector tezorgenvoor
eengoedimagovanhetdrinkwater.Gezien
deeerderbeschrevenklantperceptie ishet
daarvoorcruciaal,datdebronnen voorde
drinkwaterproductie onverdacht zijn.Vanuithetperspectiefvaneenduurzame ontwikkelingheeft daarbijeencentrale drinkwatervoorziening meteeneenvoudige
zuiveringdevoorkeur.Nog duurzameris
dathetwaterindeslotenzoschoonis datje
hetkandrinken.Maardatisvoorlopignog
eendroom.

Watiseenduurzamedrinkwatervoorziening?
Deproductievandrinkwater isgebaat
bijduurzame bronnen. Daarnaast iser
natuurlijk deduurzaamheid vandedrinkwaterproductiezelf Eenbelangrijk punt
hierbij isderuimtelijke inpassinginhet
watersysteem.Eenduurzameinpassingin
het watersysteem kanalsvolgt worden
omschreven:passendbinnen hetwatersysH20
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teemvanhetgebied,waaibij minimaal
gebruik wordtgemaakt vanniet vernieuwbaregrondstoffen enenergieenwaarbij een
verwaarloosbareinvloedophet ecosysteem
(endaarmeeopdebiodiversiteit) optreedt.
Dezeuitgangspunten sluitenaanbijde
maatschappelijkebelevingvan watervoorzieningwaarbij gebruik oplange termijn
gewaarborgdis.

Hoe duurzaam,isde drinkwatervoorziening in Nederland?
Oppervlaktewater
Oppervlaktewater lijkt een onuitputtelijkebron.Deklimaatverandering zal hierin
welenigeveranderingbrengen,maargrosso
modozalbeschikbaarheid geen probleem
opleveren.DeEuropeseKaderrichtlijn Water
zalertoeleidendatookdekwaliteitvan het
oppervlaktewatet zalverbeteren. Oppervlaktewaterzaldaarom indetoekomst alsbron
voordedrinkwatervoorziening vangrote
betekenisblijven endankzij deecologische
benadering vandeKaderrichtlijn Waterzal
hetgebtuik ervaneenduurzamer karakter
krijgen.Welwordennogsteedsnieuweverbindingen aangetroffen, waaraandewatersector voorlopigzijn handen nogvolaanzal
hebben.
Grondwater
Dekwaliteit vanhetdiepere grondwater
isvrijwel overalnogonverdacht.Deverontreinigingen vandeafgelopen vijftigjaar
stromen echterlangzaam naardegrondlagenwaaruit wenu waterwinnen. Hierdoorzalnaarverwachtingdezuiveringsinspanninggaan toenemen.Eenbeter beheer
engebruik vandebodem(duurzamerdus),
waardoor minder persistente bestrijdingsmiddelen enminder overtollige meststoffen
hetgrondwater kunnen bereiken,leidtop
langeretermijn toteenbeterekwaliteit van
het grondwater.
Invloedopdeomgeving
Grondwateronttrekkingenenoppervlakte-infiltratiesystemen beïnvloeden in
meerofminderematehun omgeving.Circa
30procent vande grondwaterwinningen
bevindenzichbovenstrooms in hetwatersysteem.Vooralvandezewinningen kan
worden verwachtdatzeeengroreinvloed
hebbenophet watersysteem endedaarvan
afhankelijke natuurwaarden.
Voorelkegrondwateronttrekking waarvandeeffecten dedraagkrachr vandeomgevingtebovengaat,moet worden gezocht
naaroplossingen dieheteffect vandewaterwinningverminderen. Ineenaantalgevallenzalverplaatsing noodzakelijk zijn.Vaak
bestaanzeergoedealternatieven indevorm
vanwaterhuishoudkundige maatregelen.
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Een blik in de toekomst van 2050
Latenweeensoptimistischaannemendatwein2050eenduurzamemaatschappij hebben.Hoe
komtdieer?Milieuproblemenenvoedselcriseshebbenmensenbewustgemaaktvandenoodzaaktotverandering.Consumentensteldensteedshogereeisenaanvoedselenomgeving.BSE,
varkens-envogelpest,maarookdetoegenomenkennisoverderelatietussenvoedselenomgevingskwaliteitmetdeeigengezondheidmaaktendekwaliteitendeveiligheid vanhetproduct
inheteerstedecenniumvandeeeuwsteedsbelangrijker. Bedrijven speeldenhiersnelopin,in
eersteinstantievooralvanuithetbedrijfsimago.Maardevoorspronginkennisvandezevooruitstrevendebedrijvenbleekvervolgenseenbelangrijk concurrentievoordeel toenEuropain
2012demilieu-eisenaanscherpte.Dezeeisenwerktennamelijk vooralkostenverhogendop
milieuvervuilendeproducten.Debelastingheffing optoegevoegdewaardewerdomgevormd
naareenbelastingheffing ophetgebruikvangrondstoffen enophetontstaanvanafval.
Ookindelandbouwzorgdedeoverheidvooreenbelangrijkeveranderingdooragrariërste
belonenmetbelasting-kortingen voorlandschaps-ennatuurbeheer.Technologischevernieuwingenzorgdenophunbeurrtussen2015en2030vooreenverduurzamingvanniet-grondgebondenteelten.Deontwikkelingssamenwerking gingzichsteedsmeertoeleggenophet
beschikbaarstellenvankennisentechnologieën.Inruilvoorhettoepassenvanduurzame
techniekenwerdenimportbeperkingen opgeheven.Daardoorwerdrond2040eindelijk eerlijke
handelmogelijkzonderdatdemilieuproblemen naardederdewereldwerdenverplaatst.De
drieNederlandsewaterbedrijven(West,NoordenZuid)blijkenquaschaalgroottegoedtoegerustvoorhun taakenkunnendeEuropeseenmondialevergelijkinggoeddoorstaan,vooral
sindsdeEUin2013 heeft erkend,datdrinkwatervoorzieningeencollectiefbelangis,datniet
thuishoortopeenopenmarkt.

Dezemaatregelen zullen veelalonderdeel uit
makenvaneenintegraleaanpakom te
komen toteenduurzaam watersysteem,
waaraanmeerdereactoren bijdragen, bijvoorbeeld bovenstroomse warerberging en
water (beregening)voordelandbouw.
Sluitenvandewaterketen
Hetsluiten vandeketen (gebruik effluenrvaneenrioolwaterzuivering als influent
voordedrinkwarerproductie) wordt vaak
gezienalsdeultiemevormvan duurzaam
warerbeheer.Bijdehuidige kwaliteit van het
afvalwater isdezetechniek zeer kostbaar
(mededoordebenodigde energie)enstuitop
imagoproblemen bijdeconsument.Lokaal
kangezuiverd afvalwater indirect (bijvoorbeeldviainfiltratie indebodem)weer
opnieuwindewaterketen worden gebracht,
waarnahervervolgensweerkandienen als
bronvoordrinkwater.Dedraagkracht van
hetwatersysteem isookhierdebepalende
factor.
Voorbeeldenimago
Dedrinkwatersector isalvanaf1991
gestrucrureerd bezigmetmilieu(VEWINmilieuplan).Waterleidingbedrijven zien het
alseentaakommilieubewust teproduceren.
Hetdirectebelangvoordetotale milieubelastingvandeBVNederland is-afgezien van
deinvloedopdeomgeving-betrekkelijk
gering,omdat het leeuwendeel(zo'n90procent)vandemilieubelastingvandegezamenlijkenutssectorenkanwordentoegeschreven aanenergie(tienprocent
chemicaliën).Debetekeniszitvooralinde

voorbeeldfunctie enhet imagobij deklanten
endieis,zoalshierboven albleek,veelgroter
dan opheteerstegezicht lijkt!

Huidige perspectief niet duurzaam genoeg
Demilieuplannen en-programma's van
debedrijfsrak endeindividuele waterbedrijvenrichtenzichopduurzamevormenvan
winning,zuivering,transportendistributie.
Maarvooreenwerkelijk duurzame drinkwatervoorzieningzijn de waterbedrijven
afhankelijk vanschonebronnen en daarbij
spelenandereactoreneenbelangrijke rol.
Eenbrandendevraagisofweopwegzijn
naareenduurzamemaarschappij,naareen
schoon milieu.
Waterkwaliteit
Doordiversemaatregelen zaldemilieudrukinEuropaafnemen. Deeffecten hiervanzullen vooralinnatuurgebieden merkbaarzijn.Defosfaatbelasting vandegrote
rivieren isdeafgelopenjaren sterkgedaald.
Doorinvoeringvande EU-nitraatrichtlijn
zaldezeverbeteringookvoornitraat gaan
optreden.Deeutrofiëring vanhet oppervlaktewaterneemt dussterkaf Hetareaalverdroogdnaruurgebied zal,mededoorde
inspanningen vande waterleidingsector,
naarverwachtingin2030gehalveerd zijn.
Energieverbruikenklimaat
Ondanks energiebesparende maatregelenzalhetenergieverbruik indewereldtoenemen enin 2050driekeerzohoogzijn als
in 1990(hetuitgangsjaar voor Kyoro-afspra-

ken).Eenafname vande kooldioxide-uitstoot tothetniveauvan 1990zalniet worden
gehaaldondanksverbetering vandeenergieefficiency vanproductieprocessen. Deuitstootvankooldioxidevormthiermeeéén
vandehardnekkigste milieuproblemen.Als
gevolghiervanzaldevoorspelde klimaatveranderingdoorzetten.Degevolgen daarvan
(zeespiegelrijzing enveranderende afvoer
vanderivieren)hebben consequentiesvoor
de drinkwatervoorziening.

Op wegnaar een duurzame
maatschappij
Dehiergeschetsteontwikkelingen tredenopalsdemaatschappij doorgaat met het
ingezettebeleidwaarbij dewatersector niet
deeigenactiviteiten terdiscussiestelt,maar
door(technologische) maatregelen probeert
deschadelijke neveneffecten teminimaliseren.Vooreenechtduurzame ontwikkeling
zijn andersoortigemaatregelen nodig.Ook
opactiviteitenniveau zullendan keuzes
gemaakt moetenworden.Een belangrijke
taakligthierbijdeoverheiddiehetcollectievebelangbehartigt.Datvraagtvande
sectoreenbehoorlijke inspanning:hetcollectievebelangvaneenduurzame openbare
drinkwatervoorziening moet immers zowel
inDenHaagalsinBrusselkrachtigvoor het
voetlichtwordengebracht,vooraldooreen
sterkelobby.
Technologie
Technologische innovaties kunnende
Nederlandse waterbedrijven eeneindopweg
helpeninderichtingvanduurzameoplossingen.Denkmaaraanresistente gewassen,
afbreekbare bestrijdingsmiddelen, schone
brandstoffen. Veelvandezeontwikkelingen
liggenvandaagopdeplankofzijn binnen
handbereik.Devraagismeer ófenopwelk
momentdezeworden ingezet.Wekomen
danalsnelterechtbij derolvandeoverheid
(NL/EU).Deoverheidalsbehartiger vanhet
collectievebelangspeelteendoorslaggevenderolbijhet realiserenvanduurzame ontwikkelingen.Zijkanditdoendoor het
afdekken vanfinanciële risico'svan innovatiefonderzoek,door medefinanciering, maar
ookdoorhetstellenvanstrengere normen
(creërenmarktwerking tengunstevan
milieuvriendelijke producten)endoor het
heffen vanbelastingen enhetuitkeren van
stimuleringspremies.

vanproducten,deproductiezelf dewerkomstandigheden, deleefomgeving, valtde
keus vanzelfopduurzame toepassingen.
Doordezeimmateriëlewaarden indekostprijs teverwerken ishet mogelijk om binnenhethuidigeeconomische modeldeze
waardeneenonderdeel telatenzijn vande
afwegingen diewedagelijks maken.Biologischgeteeldegroentenzijn enblijven duurderzolangbijvoorbeeld dekostenvoor het
verwijderen vanbestrijdingsmiddelen inde
drinkwaterprijs terechtkomenenniet inde
prijs vanhetconventionele,niet-biologische
productzelf
Watkandesectordoen?
Hetisbelangrijk, datdewatersector de
duurzamemaatschappij stimuleert. Hetvertonen vanvoorbeeldgedrag isdaarvoor niet
voldoende.Er zalookflinkgelobbyd moeten
worden,inDenHaagéninBrussel.Lobbywerk,waarbij pro-actiefwordt ingespeeldop
ontwikkelingen diededuurzaamheid vande
maatschappij beïnvloeden.Kenmerkend is,
datdewatersector momenteel slechtsenkele
'lobbyisten'inBrusselheeft zitten, waarde
producenten vanbestrijdingsmiddelen een
veelvoud daarvan kunnen inzetten.Deze
ongelijke strijd heeft zijn weerslagopde
wet-enregelgevinginEuropees verband.
Maarafgezien vandielobbyzaldesectorook
zelfde handen uit demouwen moetenstekenenmoeten werkenaanschone bronnen
enduurzame productiemethoden.

Luid en duidelijk
Consument enoverheidspelen niet
alleeneencrucialerolalshetgaatomeen
duurzamemaatschappij.Zebepalenookde
wijze waaropdedrinkwatervoorziening in
detoekomstzalfunctioneren. Drinktde
klantlieveruit eenflesofnoggewoon uitde
kraanofzuivert hij zijn eigenwater?Welke
eisenstelthijaanhetdrinkwater?Dewijze
waaropdrinkwaterbedrijven hiermee
omgaan,bepaalthetdraagvlak vandedrinkwatervoorzieninginde maatschappij.De
drinkwatervoorziening heeft baatbijeen
duurzame ontwikkeling.Schoonwater uit
eenschonebron.Eenduurzame maatschappij heeft baatbijeencentrale drinkwatervoorzieningwaarbij wateruitdekraankan
wordengedronken.Ofconsumenten ditook
daadwerkelijk doen,bepalenzijzelf Drinkwaterbedrijven scheppendevoorwaarden
doordrinkwater teproduceren vanonberispelijke kwaliteit.Hiervoorishet noodzakelijkdat drinkwaterbedrijven pro-actiefoperereninderichting vandeoverheden.
Drinkwaterbedrijven moeren,nogmeerdan
nu,hun rolindemaatschappij spelenen
daarbij eenluid enduidelijkgeluid laten
horen alshetgaatomdezorgvoordeomgeving.Voorbeeldgedrag isdaarbij noodzakelijk,maarnietvoldoende. ^
ir.Marco Kortleve,
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland

Gedragsverandering
Maar technologie lostnooitallesop. Ook
eengedragsverandering isnoodzakelijk. In
dehuidige westerseeconomiespelenmateriëlewaarden (geldengoed)eenoverheersenderol.Dooreentoenemende waardering
vanimmateriële waarden,zoalsdekwaliteit
H20
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