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Volautomatisch
drinkwaterlab

Waterkaart Nederland

VitensWatertechuolo^ie^aathaardriedrmkwarerlaboratoriainZwolle,Doetinchemen
Leeuwardensamenvoegeninhetbestaande
laboratorium inLeeuwarden.Ditlabwordtuitgebouwdtote'e'n^root.gcmoderniseerdenvollcdicjgeautomatiseerddrinkwaterlaboratorium.

KiwaWaterResearchheefthet bedrijfstakouderzockvandedrinkwaterbedrijven letterlijken
Jrgmtrhjk'opdekaart^ezet'.DeWaterkaart
Nederland2003toontopposterformaatduidelijkdeplaatsvandedrinkwaterproductiein
Nederland.

Hetontwerp vanhetnieuwe drinkwaterlaboratorium isinmiddelsgereed.Inoktober
begintdebouw.Vanafbeginvolgendjaar
kanhet labgetestworden,waarnaVitenshet
medio2005ingebruik hoopt tenemen.Het
nieuwelaboratorium wordtzodaniggemechaniseerdengerobotiseerd datdecapaciteit
hierdoorenorm wordtvergroot.Demonsters
diebij het labbinnenkomen,zoekenmet
behulpvanhun barcodehun eigenwegdoor
hetlabzonderdatereenmensenhand aante
paskomt.Hierdoor kanVitensmonsters60
tot70procentsnelleranalyseren.Deresultatenworden automatisch viainternet en
intranet naardeklantgestuurd, f

DeWaterkaartNederland 2003 ismet
behulpvaneengeografisch informatiesysteem(ArcGIS]gemaaktentoontdiverse
aspectenvandedrinkwatervoorziening.De
ondergrond vandekaartiseensatellietbeeld.
Daarbovenopzijndiverse topografische
kaartlagenenadministratievegrenzenaangegeven.Metbehulpvanvlakinformatie zijn
bebouwdegebieden,oppervlaktewateren en
natuurgebieden geaccentueerd.Ookzijn
wegen,spoorwegenengemeentegrenzentoegevoegd.Opdezewijzeiseen informatieve
topografische kaartvanNederland ontstaan.

ACTUALITEIT

Waterproductiebedrijf
Roosendaal heropend
BrabantWateropendeop19septemberhetvernieuwdedrinkwaterbedrijfRoosendaalojtcieel.
Naastdeoudezuiveringsinstallatieiseentotaal
nieuw productiebedrijfgebouwd.
HetwaterproductiebedrijfRoosendaal
stamt uit 1916.Denieuwbouwbevatonder
meereenzuiverings-enpompgebouw,twee
voorraadkeldersmeteeninhoudvanvijfmiljoenliter,eeninstallatievoorhet hergebruik
vanfilterspoelwater eneeninstallatieom
energieterugtewinnen.Debedrijfsvoering
vindtvolledigautomatischplaats,wateen
aanzienlijke kostenbesparingoplevert.Bovendienwordenvrijwelallereststoffen uithet
zuiveringsproces hergebruikt.Het spoelwatet
wordtvoortaanopgewerkttotdrinkwaterkwaliteit.Hierdoorrealiseerthetbedrijfeen
aanzienlijke waterbesparing.Denieuwe
installatielevert875.000literdrinkwaterper
uur.BrabanrWaterbezintzichnogopdete
leverenwaterdruk.Zehaddieonlangsteruggebrachtvan3,5naar1,5bar,maarditriep
klachtenopvaninwoners,waaropBrabanr
Waterdedrukterugbrachtophetoude
niveau.Hetbedrijfwilopenergiebesparen.*f
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Gekleurdetapkraantjes opdekaart
gevenaanwaarinNederland drinkwater
wordrgeproduceerd enwatdeherkomsr van
datwater is.Onderaan deposteriseen tabel
opgenomen metdeproductiebedrijven per
provincie.Opeenvoudige wijze kanviade
codeopdekaart indetabelwordenopgezochtomwelkeproductielocatie hetgaaten
welkwaterbedrijf dezeexploiteert. Daarnaastzijngrond-en oppervlaktewaterwinningen dieruw-ofreinwater leveren naar
drinkwaterproductielocaties indekaart
opgenomen.Ookzijn,voorzoverbijKiwa
WaterResearchbekend,gesloten win-of
productielocaties getoond.

ningopdenatuur ofverzuringvanhet
grondwater.Veelvandegeografischegegevensdiebijdezeonderzoekeneenrolspelen,
zijnnusamengebracht opdeWaterkaart.
Hierdoorondersteuntdekaarteenbreedscalaaandiscussiesdoorenmetdewaterbedrijven.OokVEWINkanveelbaathebbenbijdit
overzicht,bijvoorbeeldbijdebeoordelingvan
demogelijkeeffecten van beleidsmaatregelen
opdedrinkwaterproductie.
Ookhet Ministerie vanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieuen het
Rijksinstituut voorVolksgezondheid en
Milieu hebben interessegeroond indekaart.

Waterkaart 2004
Het isdebedoelingdat dekaartomde
tweejaar wordt herzien enopnieuw uitgegeven,metuitzondering vandeeersrvolgende.
Inhetvoorjaar van2004wordtnamelijk een
nieuwekaartuitgebracht, dietegen kostprijs
leverbaar zalzijn.Indezeversiewordteen
aantal vandesuggestiesenideeënmeegenomendienaar aanleidingvandeWaterkaart
Nederland 2003 worden ontvangen.«[
KiwaWaterResearchheeftnogeenbeperktaantal
kaartenbeschikbaarvoorbelangstellenden.Voorhet
aanvragenvandekaartenvoormeerinformatiekunt
uterechtbijBernardRaterman:(030)6069541.
Bernard Raterman
(KiwaWater Research]

Legenda
Productiebedrijf - herkomst water
Ondiep, freatisch grondwater
fâte Diep, fsemijspannings grondwater
Kunstmatig geïnfiltreerd water
Oeverfiltratie water
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Opdeposterzijnonderaandriekleinere
kaartjesgezet.Dezegevenrespectievelijkaan:
degrondwaterbeschermingsgebieden, de
voorzieningsgebiedenvanwaterbedrijven en
dehardheidvanhetgeleverdedrinkwaterper
gemeente.Bijzonder aanditlaatstethemais
datbinneneengemeentesomsvariatiebestaat
indehardheidvanhetwater.Doormetkleurgradiëntentewerkenisditinbeeldgebracht.

Brede behoefte
Kiwaheeft het initiatiefgenomenomde
WaterkaartNederland samentestellen.Vanuitdiverseonderzoeksprojecten metde
waterbedrijven bleekvaakbehoefte tebestaan
aaneenoverzichteninzichtinde ruimtelijke
samenhang,bijvoorbeeld inhetkadervan
onderzoeknaarfunctieverweving rondom
stedelijke winningen,effecten vanwaterwin-

Oppervlaktewater
Water uit kalksteenformaties
Water van diverse herkomst

[E Winningen / inname oppervlaktewater
x

Verlaten win/productielocaties

.—""": Voorzieningsgebieden
" i . l waterbedrijven
( f l & Natuurgebieden
Bebouwing
j ^

Oppervlaktewater

- ~ — Provinciegrens
['_ .-'• Gemeentegrens
^ \ 0 Grote rivieren
^ N - / Kleine rivieren
-"^— Overige waterlopen
- 1 —- Spoorlijnen
• ™ " Autosnelwegen
• Hoofdwegen
Overige wegen

Waterkaart Nederland 2003

Legenda
Productiebedrijf -herkomst water
Ondiep, Irsatisch grondwater
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Diep, Isemilspannings gronöwator
Kunstmatig geïnfiltreerd water
Oeuerfiltratie water

»*« Oppervlaktewater
Water uitkalksteenformaties
Water vandiverse herkomst
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Winningen .'inname oppervlaktewater
Verlaten win/productielocaties
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Voorzieningsgebieden
waterbedrt|ven
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Natuurgebieden
Bebouwing
Oppervlaktewater
Provinciegrens
Gemeentegrens

* \ * Grote rtvieren
' " \ - - Kleine rivieren
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Ovarige waterlopen
Spoorlijnen
Awtosnelwegen
Hoofdwegen
Overige wegen

Kennis krijgt waarde alsje eriets mee doet
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