
Uit wettelijk verplichte metingen van de kwaliteit van drinkwater, 
uitgevoerd door drinkwaterbedrijven, blijkt dat het overgrote deel 
van het drinkwater voldoet aan de gestelde normen. Bij minder 
dan 0,1 procent is een normoverschrijding geconstateerd. Van 
de overschrijdingen betreft 87 procent indicatorparameters. De 
overschrijding van deze normen vormt geen direct gevaar voor de 
volksgezondheid. Dat blijkt  uit het onlangs vrijgegeven rapport 
‘De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2012’.

Tekst: Will Scheffer/cammediaservice.

Fotografie: Fotobureau Martin Droog, Will Scheffer, Sander van der Torren

De Drinkwaterwet reguleert de productie en distributie van drinkwater door drinkwaterbedrijven. 
Nederland kent tien regionale drinkwaterbedrijven die gezamenlijk jaarlijks ruim 1,1 miljard m3 
drinkwater produceren. De grondstoffen waaruit drinkwater wordt bereid zijn (oever)grondwater 
en oppervlaktewater. (Duin)infiltratiewater wordt ook als oppervlaktewater beschouwd.
In de Drinkwaterwet zijn onder meer regels opgenomen over de kwaliteit van het drinkwater. 
Het Drinkwaterbesluit en de bijbehorende Drinkwaterregeling beschrijven de betreffende kwa-
liteitsnormen. Deze zijn op relevante onderdelen gebaseerd op de eg-drinkwaterrichtlijn. De 
kwaliteitsnormen zijn onderverdeeld in drie verschillende parametercategorieën: microbiolo-
gische, chemische en indicatorparameters.
Een drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk voor de drinkwaterkwaliteit in het distributienetwerk 
tot aan de watermeter. De eigenaar van een gebouw of woning is verantwoordelijk voor de lei-
dingwaterinstallatie vanaf de watermeter.

Metingen

Ter controle van de kwaliteit van het geleverde drinkwater zijn de drinkwaterbedrijven ver-
plicht een meetprogramma uit te voeren. Het aantal metingen is gekoppeld aan de hoe-
veelheid drinkwater die dagelijks wordt geproduceerd of gedistribueerd binnen een leverings-
gebied. De drinkwaterbedrijven rapporteren de resultaten van het meetprogramma aan de 
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Inspectie Leefomgeving en Transport (ilt). Het rivm 
verzamelt en bewerkt deze resultaten met het pro-
gramma Rewab (registratie waterkwaliteitsgegevens 
bedrijven) voor de ilt.
Gezamenlijk zijn door de drinkwaterbedrijven ruim 
683.000 metingen uitgevoerd na de laatste zui-
veringsstap (af pompstation) en in het distribu-
tienetwerk. Ruim 473.000 metingen van wettelijk 
verplichte parameters. Bij het overgrote deel van de 
metingen voldoet het drinkwater aan de gestelde 
normen. Er zijn door de drinkwaterbedrijven 447 nor-
moverschrijdingen gerapporteerd, wat neer komt op 
circa 0,09 procent van de metingen.
Het overgrote deel van de overschrijdingen betreft de 
normen van indicatorparameters. Indicatorparameters 
zijn bijvoorbeeld geur, kleur en smaak. De over-
schrijding van deze normen vormt geen direct gevaar 
voor de volksgezondheid, maar geeft aan dat er onvol-
komenheden zijn bij de productie of de distributie.

Minder legionella

Er zijn 46 normoverschrijdingen van microbiologische 
parameters gerapporteerd die ziekteverschijnselen 
kunnen veroorzaken. Voor de parameter Escherichia 
coli is dertien keer een normoverschrijding geregistreerd 
en voor de parameter Enterococcen vier keer. Na directe 
herhalingsmonsters werd de bacterie meestal niet meer 
aangetoond. In slechts vier gevallen waren maatregelen 
nodig en is een (preventief) kookadvies gegeven.
Op één locatie heeft het drinkwaterbedrijf meerdere 
overschrijdingen gemeten. Het betrof een lokaal pro-
bleem dat uiteindelijk is opgelost door het verleggen 
van een leiding.
Legionella is op vijftien locaties 29 keer aangetoond 
boven de norm. Dat is duidelijk minder dan in 2011, 
toen werd 45 keer legionella aangetoond. De hoogste 
gemeten waarde in 2011 was 13.000 kve/l, in 2012 was 
dat 1.600 kve/l. Het betrof meestal een normover-
schrijding in de leidingwaterinstallatie. Bij het herha-

DuiDelijk minDer gevallen  
van legionella aangetoonD

Beleving drinkwaterkwaliteit
Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, heeft, net als in 2003, 2006 en 2009, door tns Nipo 

een enquête laten uitvoeren naar de beleving van de drinkwaterkwaliteit onder gemiddeld 710 aangeslotenen 

(klanten) per bedrijf. Die klanten geven aan de kwaliteit van het water een gemiddeld rapportcijfer van 8,4. Dit is een 

verbetering ten opzichte van 2006 en 2009 toen de klanten respectievelijk een 8,0 en een 8,3 gaven.

95 procent van de klanten geeft aan dat de smaak van het drinkwater goed is. Het merendeel van de klanten 

(78 procent) is tevreden over de hardheid van het drinkwater. Dit is een stijging van 3 procentpunt ten opzichte van 

2009 en een stijging van 11 procentpunt ten opzichte van 2006. De waardering over de waterhardheid laat dus een 

positieve ontwikkeling zien. Dit kan worden verklaard door het feit dat de drinkwaterbedrijven de zuiveringsprocessen 

met ontharders hebben uitgebreid.

Het nemen van een watermonster aan het tappunt.
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lingsmonster bleek alles weer in orde. De aangeslo-
tenen zijn door het drinkwaterbedrijf geïnformeerd.

Chemische parameters

Het drinkwater wordt op 29 gezondheidskundige che-
mische parameters gecontroleerd. Van vier chemische 
parameters zijn elf normoverschrijdingen gerap-
porteerd. Op één locatie is eenmalig Chlooretheen 
gemeten in een licht verhoogde concentratie. De 
oorzaak is onbekend. Op twee locaties is voor lood een 
overschrijding van de norm gemeten in de leidingwa-

terinstallatie. De klanten zijn hierover door het drink-
waterbedrijf geïnformeerd en geadviseerd.
Nikkel is bij één pompstation zes maal in een te hoge 
concentratie gemeten. De zuivering is inmiddels 
zodanig aangepast dat deze overschrijding niet meer 
voorkomt. Een normoverschrijding van het pesticide 
bentazon is éénmalig gemeten in het drinkwater van 
een grondwaterpompstation. Het betrof een lichte 
overschrijding. Er zijn bedrijfstechnische maatregelen 
genomen.

Indicatorparameters

Er zijn 390 normoverschrijdingen gerapporteerd van 
indicatorparameters. Er zijn drie typen indicatorpara-
meters: bedrijfstechnische parameters, organoleptische 
en esthetische parameters, en signaleringsparameters.

Bedrijfstechnische parameters

Bedrijfstechnische parameters betreffen het karakter 
van een drinkwaterbedrijf, waarbij de kwaliteit van het 
drinkwater niet nadelig mag worden beïnvloed tijdens 
de verblijftijd in opslag- en distributievoorzieningen. 
Een aantal ervan betreft het gevaar voor nagroei in het 
leidingnet.
Voor de bedrijfstechnische parameters zijn 265 over-
schrijdingen gerapporteerd. 62 procent daarvan betreft 
de parameter Aeromonas, een onschuldige bacterie die 
zich in het leidingnet kan vermeerderen en meestal 
incidenteel wordt gemeten. In de regio Noord-Holland 
is Aeromonas een hardnekkig probleem. Ook in 
Noordwest Overijssel, Zuidwest Friesland en rond 
Rotterdam doet dit probleem zich voor. In deze regio’s 
spuien de drinkwaterbedrijven extra en wordt vaker 
dan in andere regio’s gemeten. Inmiddels is door de 
bedrijfstak een onderzoek gestart naar een mogelijke 
oplossing van dit probleem.
Negentien keer is de norm voor de parameter bacteriën 
van de Coligroep overschreden. Dit duidt op een hygië-
nisch ongewenste situatie. In zes gevallen werden de bac-
teriën bij het herhalingsmonster niet meer aangetoond en 
waren maatregelen niet nodig. In negen gevallen bleken 
de overschrijdingen terug te voeren naar een pompstation 
of werkzaamheden, en zijn (bedrijfstechnische) maatre-
gelen genomen. Incidenteel zijn op vier locaties (sporen 
van) Clostridium perfringens gemeten. Er zijn bedrijfstech-
nische maatregelen genomen.
Op een aantal locaties wordt door de drinkwater-
bedrijven structureel een overschrijding van de 
Saturatie-index gemeten. Dat is de mate van over- 
of onderverzadiging van calciumcarbonaat. De 
drinkwaterbedrijven zoeken naar een oplossing voor 
dit probleem. Vijftig maal is Waterstofcarbonaat in 
een te hoge concentratie gemeten. De oorzaak ligt in 
de samenstelling van de grondstof. Dertien maal is 
een afwijkende zuurgraad gemeten, waarvan twaalf 
afwijkingen bij één pompstation. Dit pompstation 
wordt op termijn gesloten door het drinkwaterbe-
drijf.

parameter aantal metingen aantal overschrijdingen Overschrijdingen [%]

microbiologische parameters 74.444 46 0,06

chemische parameters 121.587 11 0,01

indicatorparameters 277.092 390 0,14

totaal 473.123 447 0,09

Tabel 1. Metingen versus normoverschrijdingen per groep van parameters.

parameter aantal overschrijdingen

organoleptische en esthetische parameters

geur 12

ijzer 8

kleurintensiteit  1

mangaan 46

smaak 9

troebelingsgraad 24

enkele andere parameters 

temperatuur 3

legionella 29 

Tabel 2. Aantal overschrijdingen van organoleptische en estheti-

sche parameters en van temperatuur en legionella.

De resultaten zijn niet 
opgenomen in het reguliere 
meetprogramma
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Organoleptische/esthetische parameters

De organoleptische of esthetische parameters betreffen 
de aantrekkelijkheid van het drinkwater voor de con-
sument. Er zijn honderd overschrijdingen van deze 
parameters, die weliswaar geen direct effect hebben 
op de gezondheid, maar wel kunnen zorgen voor 
klachten, zoals ‘bruin water’. Bij meting van geur en 
smaak constateerden de drinkwaterbedrijven respec-
tievelijk twaalf en negen afwijkingen. De herhalings-
monsters waren in orde en een oorzaak werd niet 
gevonden. Op één locatie is 39 keer een overschrijding 
gemeten voor de parameter mangaan. Het betreft het 
pompstation waar ook structureel een overschrijding 
van de zuurgraad wordt gemeten. Dit pompstation 
wordt op termijn gesloten.

Signaleringsparameters

Signaleringsparameters zijn bedoeld voor het signa-
leren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de 
normwaarde wordt overschreden is er nog geen direct 

Legionella is op vijftien locaties 29 keer aangetoond boven de 

norm.

Vewin heeft, wettelijk verplicht, de benchmark 2012 voor 

haar leden laten uitvoeren. De drinkwaterkwaliteit wordt 

hierin uitgedrukt in een waterkwaliteitsindex (wki) per 

parametergroep. De benchmark gebruikt de gegevens uit 

het Rewab-systeem als basis voor de wki. De basis van deze 

berekening is om per parameter de gemiddelde verhouding 

te bepalen tussen de meetwaarde en de corresponderende 

norm uit het Drinkwaterbesluit. De verhoudingen 

per parameter worden voor elk meetpunt (meestal 

een pompstation) omgerekend naar een rekenkundig 

gemiddelde per parametergroep. Vervolgens wordt van 

de gemiddelden per parametergroep van de meetpunten, 

een gewogen gemiddelde berekend op basis van m3 

drinkwater per meetpunt. De uitkomst hiervan is de wki per 

parametergroep op bedrijfsniveau.

Een score van ‘0’ is het hoogst haalbare en wordt daarmee 

als optimaal drinkwater beschouwd. Water met een waarde 

op de wettelijke norm krijgt een score van ‘1’.

Voor acuut gezondheidskundige parameters gaat het om 

bacteriën die direct effect op de gezondheid kunnen hebben 

(E-coli, Enterococcen en Legionella). Eén drinkwaterbedrijf 

heeft (af pomp) een score van 0,001, waar alle andere 

bedrijven een score van 0,000 hebben. Dit toont aan 

dat deze bacteriën in geproduceerd drinkwater niet of 

nauwelijks voorkomen.

De niet-acuut gezondheidskundige parameters 

betreffen chemische stoffen die alleen bij levenslange en 

grootschalige blootstelling effecten op de gezondheid 

kunnen hebben. Voorbeelden hiervan zijn boor, bromaat, 

nitraat en nikkel. De drinkwatersector heeft voor deze 

parametergroep een gemiddelde waterkwaliteitsindex van 

0,005, wat een verbetering is ten opzichte van 2009 toen 

de score 0,007 bedroeg. De parameter nitraat is in de score 

verantwoordelijk voor het grootste aandeel (42 procent).

De bedrijfstechnische parameters, zoals het zuurstofgehalte, de 

zuurgraad en de temperatuur, worden gemeten om een goede 

bedrijfsvoering en drinkwaterkwaliteit te waarborgen. Ze hebben 

geen relatie met de gezondheid. De drinkwatersector heeft een 

gemiddelde waterkwaliteitsindex van 0,025 binnen deze groep. 

Ook hier is sprake van een verbetering ten opzichte van 2009 

toen de waterkwaliteitsindex 0,028 bedroeg. De parameter 

saturatie-index (9), ofwel verzadigingsindex, is binnen deze 

parametergroep verantwoordelijk voor het grootste aandeel 

(37 procent) in de wki.

De consumentgerichte parameters zijn waarneembaar door 

de consument, bijvoorbeeld omdat ze kleurafwijkingen 

teweegbrengen, en hebben geen relatie met de gezondheid, 

maar hebben betrekking op het comfort. Er is in de 

afgelopen jaren door de drinkwaterbedrijven een aantal 

verbeteringen gerealiseerd op deze parametergroep. 

Vooral de totale hardheid is verbeterd door toenemende 

onthardingsmaatregelen. Het belangrijkste voordeel 

hiervan is een vermindering van kalkaanslag in 

leidingen en huishoudelijke apparaten. De gemiddelde 

waterkwaliteitsindex van deze parametergroep bedraagt 

0,025. Dit is een significante verbetering ten opzichte 

van 2009, toen de gemiddelde index 0,037 bedroeg. 

De parameter hardheid heeft met 39 procent nog altijd 

het grootste aandeel in deze index, maar is wel met 

5 procentpunt gedaald ten opzichte van 2009.

Waterkwaliteitsindex
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bedrijf locatie meetpunt aantal overschrijdingen hoogste meetwaarde

legionella (Drinkwaterbesluit, hoofdstuk 4: < 100 kve /l)

Dunea Oasen-Noord distributienet 1 400 

pwn Het Gooi distributienet 1 200 

pwn Hoofddorp distributienet 1 640 

Vitens Noordbergum distributienet 1 200 

Vitens Spannenburg distributienet 3 700 

Vitens Culemborg distributienet 2 1600 

Vitens Druten distributienet 2 900 

Vitens Fikkersdries/ Bemmel/ 
Bijsterhuizen 

distributienet 4 1.000 

Vitens Putten/Uddel distributienet 2 100 

Vitens Twello distributienet 2 300 

Vitens Zoelen k.a. distributienet 2 500 

Vitens Bunnik distributienet 3 1.000 

Vitens Cothen distributienet 1 100 

Vitens St Jansklooster af pomp 1 1.300 

wmd Zuid-Oost distributienet 3 400 

kleurintensiteit (Drinkwaterbesluit, bijlage A, tabel III b: max. 20 mg/l)

Brabant Water Dorst af pomp 1 25 

troebelingsgraad (Drinkwaterbesluit, bijlage A, tabel III b: af pomp max. 1 fte, tappunt  max. 4 fte)

Evides Berenplaat distributienet 2 7.5 

Evides O Z-Vlaanderen distributienet 1 4.6 

pwn Andijk distributienet 1 6.6 

Vitens Harderbroek af pomp 1 1.6 

Vitens Noordbergum distributienet 1 5.1 

Vitens Terwisscha afpomp 1 2.2

Vitens Harderwijk II af pomp 1 1.1 

Vitens Heumensoord af pomp 1 1.2 

Vitens Montferland af pomp 5 1.9 

Vitens Speuld af pomp 1 1.5 

Vitens Bilthoven af pomp 4 8.4 

Vitens Doorn af pomp 1 42 

wb Groningen Onnen af pomp 1 2 

wml Ospel af pomp 1 1.1 

wml Plasmolen af pomp 2 1.6 

geur (Drinkwaterbesluit, bijlage A, tabel III b: kwalitatief)

Evides Braakman af pomp 2 6 

Evides Haamstede af pomp 2 6 

Evides Huijbergen af pomp 2 6 

Evides Ouddorp af pomp 1 6 

Evides Midden-Zeeland distributienet 1 3 

Evides Tholen/Halsteren distributienet 2 6 

Evides W Z-Vlaanderen distributienet 2 6 

smaak (Drinkwaterbesluit, bijlage A, tabel III b: kwalitatief)

Evides Braakman af pomp 2 6 

Evides Haamstede af pomp 1 6 

Evides Huijbergen af pomp 1 6 

Evides Midden-Zeeland distributienet 1 3 

Evides Tholen/Halsteren distributienet 1 6 

Evides W Z-Vlaanderen distributienet 3 6 

temperatuur (Drinkwaterbesluit, bijlage A, tabel III b: max. 25 °C)

Evides Kralingen distributienet 2 25.9 

Waternet Amsterdam distributienet 1 25.3 

Tabel 3. Normoverschrijdingen en hoogste meetwaarden van enkele parameters per bedrijf en locatie.
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risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader 
onderzoek plaatsvinden. Er zijn 25 overschrijdingen 
van signaleringsparameters gerapporteerd. Deze 
waarden zijn hoger dan de signaleringswaarde van 
1 µg/l. Het betreft de chemische verbindingen edta (20) 
en 1,4-dioxaan (5).
Voor edta zijn de gemeten waarden veel lager dan 
de richtlijnwaarden van de who. Voor 1,4-dioxaan is 
door het rivm in 1997 een mtr (maximaal toelaatbaar 
risico) van 3 µg/l afgeleid. Deze waarde is niet over-
schreden.

Werkzaamheden

Na werkzaamheden, klachten van klanten of inci-
denten nemen de drinkwaterbedrijven monsters om 
de drinkwaterkwaliteit te controleren. De resultaten 
van de metingen zijn niet opgenomen in het regu-
liere meetprogramma. Eventuele normoverschrij-
dingen worden wel aan de ilt gemeld. In 2012 zijn in 
dit kader 136 normoverschrijdingen gemeld. Het betreft 
in 90 procent van de gevallen normoverschrijdingen 
na werkzaamheden door drinkwaterbedrijven aan het 
distributienet, zoals het vervangen van afsluiters in 

parameter aantal overschrijdingen maatregel

microbiologische parameters

Escherichia coli 26 spuien (22), chlorering (2), onbekend (2), kookadvies (23)

Enterococcen 54 spuien (52), chloreren (2), kookadvies (49)

Legionella 1 chloreren

chemische parameters

benzeen 1 vervangen binnenleiding

lood 1 vervangen watermeter

nitriet 1 ontlasten zuivering

PAKs 23 spuien (22), aansluitleiding aangepast (1)

indicator parameters

Aeromonas 3 spuien (2), geen (1)

bacterien van de Coli-groep 25 spuien (24), onbekend (1), kookadvies (4)

Clostridium perfringens 1 spuien, kookadvies

Watermonster nemen bij tappunt.

Tabel 4. Maatregelen bij normoverschrijdingen na werkzaamheden.
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Metingen ‘distributie’
De metingen ‘distributie’ vinden plaats in drinkwatermonsters aan de tap bij de klant. Aan de tap worden zogenoemde 

doorstroomde monsters genomen. Daarbij laat men de tap, alvorens het monster te nemen, eerst een bepaalde tijd 

open staan om het water uit de drinkwaterinstallatie van de woning of gebouw er uit te laten stromen. Pas daarna 

wordt het monster genomen voor de analyse op het laboratorium. Het water is dan voornamelijk afkomstig uit het 

distributienet, doch kan sporen blijven bevatten van de drinkwaterinstallatie. De monsters voor de metalen nikkel, 

koper en lood worden genomen zonder doorstromen van de drinkwaterinstallatie in de woning.

leidingen en reparaties in verband met leidingbreuken 
en lekkages.
In 129 gevallen (na spuien en eventuele ont-
smetting) namen de drinkwaterbedrijven na herbe-
monstering de normoverschrijding niet meer waar. 
In de overige zeven gevallen namen de drink-
waterbedrijven specifieke maatregelen, zoals het 
vervangen van leidingwerk en de zuivering bij een 
pompstation. Bij normoverschrijdingen van micro-
biologische parameters is 77 maal een kookadvies 
gegeven. De kookadviezen worden bijna altijd op 
kleine schaal gegeven; voor enkele woningen of een 
paar straten.

Tweede Kamer

In een brief aan de Tweede Kamer begin dit jaar schrijft 
Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur 
en Milieu, dat normoverschrijdingen in drinkwater inci-
denteel van karakter zijn. Volgens de minister pakken 
de drinkwaterbedrijven de incidenten effectief aan. 
‘De drinkwaterbedrijven leven de wettelijke drinkwater 

controlevoorschriften goed na. Daarmee is gewaarborgd 
dat het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde 
kwaliteitsnormen’, aldus de minister. <<
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Spuien van het distributienet.
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