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Het beleid van de overheid voor drinkwater is gericht op een duurzame veiligstelling 

van de drinkwatervoorziening: nu en in de toekomst moet er voldoende 

drinkwater van goede kwaliteit beschikbaar zijn. De drinkwaterbehoefte is sinds 

1950 flink toegenomen, maar deze blijft de laatste 15 jaar vrijwel constant. 

Bevolkingsgroei, de toename van het aantal aansluitingen en veranderingen in het 

watergebruik zijn de voornaamste oorzaken van de groei tussen 1950 tot 2000. 

De drinkwaterbedrijven verwachten tot aan 2040 een lichte stijging. In dit artikel 

delen we de informatie uit de RIVM-analyse van de landelijke drinkwaterbehoefte 

en de productiecapaciteit van drinkwaterbedrijven [1] en daarop volgend RIVM-

onderzoek hoe in Nederland in de komende decennia de drinkwatervraag zich kan 

ontwikkelen [2]. 
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Ongeveer 60 procent van het drinkwater 
in Nederland wordt bereid uit grondwa-
ter, 40 procent uit oppervlaktewater. 
Oppervlaktewaterwinningen en oevergrond-
waterwinningen voorzien West-Nederland, 
een deel van Limburg en een deel van 
Groningen van drinkwater. Grondwater 
vormt de voornaamste bron voor drinkwater 
in de rest van Nederland. Grondwater wordt 
beschouwd als de meest aantrekkelijke bron 
voor de productie van drinkwater. Dit omdat 
het microbiologisch betrouwbaar is en meestal 
goed beschermd tegen invloeden van buitenaf, 
waardoor de behandeling tot drinkwater rela-
tief eenvoudig is en goedkoop. 
Kwalitatief goed grondwater is echter niet 
overal in Nederland beschikbaar. Zo is het 
grondwater in West-Nederland te brak voor de 

productie van drinkwater. Dat vormde destijds 
de belangrijkste reden om daar te kiezen voor 
oppervlaktewater als drinkwaterbron. Andere 
redenen voor drinkwaterbedrijven om te kiezen 
voor oppervlaktewater als bron zijn de beschik-
baarheid, de ruimtelijke inpasbaarheid en de 
relatief beperkte invloed op andere functies, 
zoals natuur. 
Bij de inzet van bronnen voor de productie van 
drinkwater geeft het ministerie van I&M de 
voorkeur aan grondwater. Het RIVM tekent 
daarbij aan dat uit de eerste serie stroomge-
biedsbeheerplannen blijkt dat bij de helft van 
de grondwaterwinningen de waterkwaliteit 
is beïnvloed door menselijk handelen, zoals 
landbouw, industrie, infiltratie vanuit stedelijk 
gebied en oppervlaktewater. Volgens het 
RIVM is bij de helft van deze winningen zelfs 

sprake van overschrijding van de normen voor 
drinkwater [3]. Tevens is van belang dat de druk 
op het boven- en ondergrondse ruimtegebruik 
toeneemt. Dit heeft ook gevolgen voor de 
beschikbare ruimte voor nieuwe winningen en 
de kwaliteit van het grondwater. Daarnaast 
kan door klimaatverandering [4] en de komst 
van nieuwe verontreinigende stoffen de kwali-
teit en beschikbaarheid van oppervlaktewater 
als bron voor (drink)water verder onder druk 
komen te staan, aldus het RIVM.

  ONTWIKKELING 
DRINKWATERBEHOEFTE 

De drinkwaterbehoefte is sinds 1950 flink 
toegenomen: van 300 miljoen m³/a in 1950 
tot 1.109 miljoen m³/a in 2010. Volgens 
opgave van de drinkwaterbedrijven zal dat 

Duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening 
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tot aan 2040 verder licht stijgen tot 1.145 
m3/a. Bevolkingsgroei, de toename van het 
aantal aansluitingen en veranderingen in het 
watergebruik zijn de voornaamste oorzaken 
van de groei tussen 1950 tot 2010. In de jaren 
negentig van de vorige eeuw verwachtte 
men een voortzetting van de sterke groei van 
de drinkwatervraag in de toekomst. Deze 
verwachting en een grotere milieubewustzijn 
in de maatschappij hebben gezorgd voor beleid 
waarin waterbesparing van consumenten en 
bedrijven werd gestimuleerd. Dat heeft effect 
gehad op zowel de ontwikkeling van meer 
waterbesparende apparatuur (zoals closets, 
(vaat)wasmachines en douches) als op het 
bewuster en zuiniger omgaan met water. Ook 
in de industrie is een forse besparing gereali-
seerd. Ondanks het feit dat Nederland in 2013 
bijna twee miljoen meer inwoners telt dan in 
1990 is de drinkwatervraag min of meer stabiel 
gebleven ten opzichte van 1990. Deze trend is 
door de drinkwaterbedrijven ook doorgezet in 
hun prognoses. 

 VERSCHILLEN 
De Nederlandse drinkwaterbehoefte neemt 
dus volgens opgave van de drinkwaterbedrij-
ven tot aan 2040 licht toe. Wel is er sprake van 
zowel krimpgebieden als groeigebieden. Het 
RIVM [1] houdt met haar analyse van de lan-
delijke drinkwaterbehoefte en de productieca-
paciteit van de drinkwaterbedrijven rekening 
met de hoeveelheid drinkwater die verloren 
gaat. Bij die verliezen gaat het om productie-
verliezen (spoelwater) en distributieverliezen 
(lekkages, breuken, gebruik brandkranen). Dit 
percentage verschilt per drinkwaterbedrijf, 
maar is in Nederland met gemiddeld 8 procent 
relatief laag. Verder zal de noodzakelijke pro-
ductiecapaciteit hoger moeten zijn, omdat ook 
rekening wordt gehouden met onverwachte 
ontwikkelingen. Dan gaat het om progno-
sefouten, droge zomers en onverwachte 
vraagwijziging, bijvoorbeeld door vestiging of 
vertrek van industrieën.

 BENUTTING 
De beschikbare, maatgevende productie-
capaciteit bij grondwaterpompstations is 
beduidend lager dan de vergunde hoeveel-
heid. De kwaliteit van de grondwaterbronnen 
wordt bedreigd door verontreinigingen uit 
de landbouw en industrie die in de bodem 
terechtkomen. Ook draagt klimaatverande-
ring hieraan bij. Daarnaast kunnen bronnen 
verzilten als er te veel zoet water is onttrokken. 
Hierdoor wordt voor de productie niet altijd de 
volledige hoeveelheid water benut waarvoor 
een winvergunning is verleend. Verder is het 
‘omgevingsbeleid’ van invloed op de hoe-
veelheid water die mag worden gewonnen, 

doordat daar in natuurgebieden beperkingen 
aan worden gesteld.

 BEREKENING
De in de toekomst noodzakelijke drinkwater-
productiecapaciteit wordt bepaald door [1]:
-  de drinkwatervraag bij huishoudens, bedrij-

ven en in de landbouw;
-  de en-grosleveringen (leveringen tussen 

drinkwaterbedrijven onderling) aan en door 
het betreffende drinkwaterbedrijf;

-  de opslag die moet worden gehanteerd om 
rekening te houden met verliezen in produc-
tie en distributie en onverwachte vraagont-
wikkelingen.

De drinkwatervraag wordt de netto-drink-
waterbehoefte genoemd. Als de netto-drink-
waterbehoefte wordt gecorrigeerd voor het 
saldo van de en-grosleveringen ontstaat de 
benodigde netto-drinkwaterproductie. Zoals 
aangegeven zal de noodzakelijke productie-
capaciteit hoger zijn, omdat rekening moet 
worden gehouden met onverwachte ontwikke-
lingen en verliezen. Voor elk element daarvan 
geldt een opslagfactor; door vermenigvuldi-
ging van de betreffende opslagfactoren ont-
staat een totale opslagfactor. De noodzakelijke 
productiecapaciteit kan afwijken van de werke-
lijk aanwezige en in de toekomst te realiseren 
productiecapaciteit. Als productiecapaciteit 
wordt de zogenaamde maatgevende produc-
tiecapaciteit beschouwd. Dit is het minimum 
van de vergunningscapaciteit, de technische 
wincapaciteit en de zuiveringscapaciteit.
Ook kunnen beleidsmatig grenzen zijn gesteld 
aan de te winnen hoeveelheid (grond)water, 
anders dan de vergunning toelaat. De marge 
tussen de maatgevende productiecapaciteit 
en de nettoproductie is een indicatie van de 
reserve. Deze wordt gebruikt om verliezen en 
opslagen te compenseren. Het gaat hierbij 
om de zogenaamde operationele reserve die 
op korte termijn inzetbaar is; de benodigde 
productiemiddelen zijn aanwezig.
Is de marge tussen maatgevende en noodza-
kelijke productiecapaciteit kleiner dan voor de 
opslagen en verliezen nodig is, dan kan er een 
capaciteitsprobleem ontstaan als prognoses 
blijken tegen te vallen. Bij een hogere marge 
dan uit de opslagen en verliezen volgt, is er 
blijkbaar sprake van een overcapaciteit die niet 
direct een aanwijsbaar doel dient (figuur 4).
Naast de operationele reserve wordt gespro-
ken over een strategische reserve. Hierbij gaat 
het om een reservecapaciteit waarvoor geen 
winvergunning bestaat, maar waarbij provin-
cies wel de intentie hebben vastgelegd dat een 
dergelijk gebied of een hoeveelheid – indien 
nodig – beschikbaar is voor waterwinning. 
Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in 
reserves bij bestaande winningen (in feite een 

extra wincapaciteit) en reserves in gebieden 
buiten de huidige wingebieden. 

 BEHOEFTEPROGNOSE
Volgens opgave van de drinkwaterbedrijven 
stijgt de drinkwaterbehoefte in Nederland 
licht tot 1.145,4 miljoen m3/a in 2039, een 
totale stijging van 3,2 procent over de gehele 
periode vanaf 2010. Het RIVM ziet wel regi-
onale verschillen. Bij twee bedrijven is sprake 
van een daling, die wordt veroorzaakt door de 
teruglopende bevolking. Bij vier bedrijven is 
sprake van groei, terwijl de overige bedrijven 
een stabilisatie op het huidige niveau kennen. 

 BESCHIKBARE CAPACITEIT
De totale vergunde capaciteit voor grond- en 
infiltratiewaterwinning in 2013 is door het 
RIVM becijferd op 1.255 miljoen m3/a; hiervan 
kan 1.183 miljoen m3/a technisch gezien 
worden gewonnen. In de toekomst dalen 
deze hoeveelheden met respectievelijk 18 en 
9 miljoen m3/a. De maatgevende productie-
capaciteit neemt toe van 1.361 miljoen m3/a 
in 2013 tot 1.364 miljoen m3/a in 2040 als 
gevolg van enkele nieuwe pompstations en de 
verhoging van de winnings- dan wel zuive-

-Figuur 1- Ontwikkeling drinkwaterafzet (bron: Vewin)

-Figuur 2- Ontwikkeling drinkwaterafzet huishoudens 

(bron: Vewin)

-Figuur 3- Ontwikkeling drinkwaterafzet zakelijke markt 

(bron: Vewin)
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ringscapaciteit van bestaande pompstations. 
Voor grondwater is sprake van een afname van 
871 miljoen m3/a tot 866 miljoen m3/a, voor 
infiltratiewater een toename van 231 miljoen 
m3/a tot 232 miljoen m3/a, en voor opper-
vlaktewater een toename van 259 miljoen 
m3/a tot 269 miljoen m3/a. De maatgevende 
productiecapaciteit van grond- en infiltratie-
waterpompstations is ruim 166 miljoen m3/a 

minder dan de vergunde capaciteit. Dit wordt 
vooral veroorzaakt door problemen bij de bron 
(verontreiniging, verzilting en verdroging).

  BENODIGDE 
PRODUCTIECAPACITEIT

De opslagpercentages die drinkwaterbedrijven 
hanteren voor prognosefouten, droge zomers 
en onverwachte vraagwijziging laten een grote 
totale spreiding tussen de bedrijven zien (van 
0,5 procent tot 20 procent), terwijl ook niet 
alle bedrijven alle drie soorten opslagen han-
teren. Verder hanteren drinkwaterbedrijven 
verliespercentages voor productie (spoelwa-
tergebruik) en distributie (lekken, breuken, 
brandkranen). Sommige bedrijven verdiscon-
teren dit in de maatgevende productiecapaci-
teit of de drinkwaterbehoefte, terwijl andere 
dit apart meenemen in de capaciteitsraming.
De spreiding tussen de totale verliesper-
centages is groot, van 3,9 procent tot 14 
procent. Het RIVM denkt dat dit vooral wordt 
veroorzaakt door de uitvoering van de zuive-
ringsinstallaties en de opbouw en conditie van 
het leidingnet, die per bedrijf verschillen. Om 
vanuit de netto-drinkwaterproductie tot een 
raming van de benodigde capaciteit te komen, 
hanteren drinkwaterbedrijven opslagfactoren 
die sterk verschillen per bedrijf: van 1,04 tot 
1,36. Het RIVM berekent dat de noodzakelijke 
totale productiecapaciteit op landelijk niveau 
toeneemt tot 1.340 miljoen m3/a in 2040. Bij 
twee bedrijven is sprake van een daling en bij 
vier bedrijven is een lichte stijging te zien.

 RESERVES
Op landelijke schaal is de marge tussen de 
maatgevende capaciteit en de nettoproduc-

tie in 2040 223 miljoen m3/a. Ten opzichte 
van de noodzakelijke productiecapaciteit is 
dat 26 miljoen m3/a. Volgens het RIVM is 
dit in theorie voldoende om verwachte en 
onverwachte wijzigingen in de vraag en de 
en-grosleveringen op te vangen. Maar, zo sig-
naleert het RIVM, de reserve is niet gelijkmatig 
over de bedrijven verdeeld, zodat regionaal 
overschotten en tekorten kunnen optreden. 
Alle bedrijven hebben in 2040 voldoende 
productiecapaciteit om in de nettoproductie te 
voorzien en de productie- en distributieverlie-
zen op te vangen. Bij vijf bedrijven is voldoende 
capaciteit om ook wijzigingen in de vraag op 
te kunnen vangen. Het RIVM stelt dat op basis 
van de regionale reserves en tekorten vier clus-
ters van bedrijven in aanmerking komen voor 
een nadere studie naar onderlinge leveringen, 
in samenhang met veranderingen in de maat-
gevende productiecapaciteit bij de betreffende 
bedrijven. Volgens opgave van de drinkwater-
bedrijven is er in Nederland een strategische 
reserve beschikbaar van bijna 79 miljoen m3/a 
(54 miljoen m3/a grond- en infiltratiewater 
en 25 miljoen m3/a oppervlaktewater). Twee 
bedrijven hebben geen strategische reserve. 
Ten behoeve van twee andere bedrijven zijn 
nog geen capaciteiten toegekend. De drink-
waterbedrijven vinden strategische reserves 
vooral noodzakelijk om kwaliteitsvermindering 
van de huidige bronnen te compenseren.

  SCENARIO´S 
DRINKWATERVRAAG 

Maatschappelijke en economische ontwik-
kelingen zijn belangrijke factoren voor de 
berekening van de ontwikkeling van de 
drinkwatervraag. Zoals aangegeven zijn er 
ook regionale verschillen die in de toekomst 
groter of kleiner kunnen worden. Omdat nu 
nog niet kan worden aangegeven hoe deze 
ontwikkelingen zullen verlopen, heeft het 
RIVM vervolgens voor alle gebruiksfunc-
ties een minimum-, een maximum- en een 
trendmatig scenario uitgewerkt om de vraag 
in 2040 in beeld te brengen [2]. De uitkomsten 
zijn vergeleken met de beschikbaarheid van 
win- en productiemiddelen om te beoordelen 
of er sprake is van voldoende capaciteit of een 
tekort bij de verschillende scenario’s. Het RIVM 
heeft de berekeningen uitgevoerd conform 
de conceptnotitie ‘Reikwijdte en detailniveau 
planMER - structuurvisie Ondergrond’ van de 
ministeries I&M en EZ [5]. Voor het trendsce-
nario is gebruik gemaakt van de prognoses van 
drinkwaterbedrijven [1].
De ontwikkeling van de drinkwatervraag in 
de afgelopen decennia is geëxtrapoleerd naar 
2040. Voor het minimum- en het maximum-
scenario is gebruik gemaakt van de scenario’s 
voor de Studie Welvaart en Leefomgeving 

Maatgevende productiecapaciteit  =   
minimum (vergunningscapaciteit, winningscapaciteit, zuiveringscapaciteit) 
Netto productie  =   
netto drinkwaterbehoefte - En-gros toelevering + En-gros aflevering  
Totale opslagfactor =  
opslagfactor vraag x opslagfactor verliezen 
Noodzakelijke productiecapaciteit =  
netto productie x totale opslagfactor  
Reserve = maatgevende productiecapaciteit - noodzakelijke productiecapaciteit  
 

vergunnings- 
capaciteit  

winnings- 
capaciteit   

zuiverings- 
capaciteit   

maatgevende  
productiecapaciteit   

reserve 
 

noodzakelijke  
productiecapaciteit   

opslag voor: 
- prognosefout 
- onverwachte vraagontwikkeling 
- droge zomers   

verlies bij: 
- productie  
- distributie 

netto productie   

en-gros aflevering    
en-gros toelevering    

netto drinkwaterbehoefte  

-Figuur 4- Schema berekeningswijze behoeftedekking, de pijlen geven de relatie aan [1].

-Figuur 5- Pompstation De Laak 2 (foto: Oasen) 

-Figuur 6- Drinkwaterproductiebedrijf De 

Berenplaat van Evides N.V. (foto: Vewin)
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(PBL) [6]. Deze scenario’s zijn bedoeld voor 
het ontwikkelen van beleidsstrategieën op 
de langere termijn. De scenario’s (tabel 1) 
beschrijven mogelijke toekomstbeelden voor 
de ontwikkeling van de leefomgeving op grond 
van sociaal-economische ontwikkelingen, 
maar doen geen uitspraak over de waarschijn-
lijkheid dat een scenario voorkomt. Voor het 
verwachte aanbod aan drinkwater is uitge-
gaan van de maatgevende capaciteit in 2040 
conform opgave van de drinkwaterbedrijven. 
Dit betreft niet alleen grondwater, maar ook 
oppervlaktewater en infiltratiewater.
De drinkwaterbehoefte in 2040 is door het 
RIVM berekend per (deel)voorzieningsgebied, 
voor het minimum (RC)- en maximum (GE)-
scenario (tabel 2). In het GE-scenario neemt 
overal de vraag toe, terwijl in het RC-scenario 
overal sprake is van een vraagdaling. Voor de 
trendscenario is de eerder beschreven lande-
lijke drinkwatervraag in de periode 2015 tot 
2040 in beeld gebracht: een lichte stijging tot 
1.145 miljoen m3/a in 2040. 

 BEHOEFTEDEKKING
Het RIVM is vervolgens nagegaan in hoeverre 
de behoefte kan worden gedekt. Voor het 
verwachte aanbod aan drinkwater is uitge-
gaan van de beschikbare ofwel maatgevende 
capaciteit in 2040 aan grondwater, oppervlak-
tewater en infiltratiewater, conform opgave 
van de drinkwaterbedrijven. De beschikbare 
(maatgevende) capaciteit in 2040 is vergele-
ken met de noodzakelijke productiecapaciteit. 
Hierbij is de noodzakelijke productiecapaciteit 
volgens de drie vraagscenario’s vermeld. In het 
RC-scenario is er in 2040 landelijk gezien een 
reserve van 222 miljoen m3/a; er is reserve bij 
alle voorzieningsgebieden. In het trendscenario 
is op landelijke schaal sprake van een geringe 
reserve, namelijk 22 miljoen m3/a. Deze 
reserve is echter niet evenwichtig verdeeld; 
er zijn ook gebieden met tekorten. In het 
GE-scenario is sprake van een landelijk tekort 
in 2040 van 299 miljoen m3/a; tekorten treden 
op bij alle bedrijven.

 OPLOSSINGSRICHTINGEN
Voor de geconstateerde mogelijke tekorten bij 
het maximumscenario en in beperkte mate bij 
het trendscenario, noemt het RIVM meerdere 
oplossingsrichtingen, die in verschillende mate 
kunnen voorzien in het berekende tekort:
-  waterbesparing door bedrijfsinterne maat-

regelen;
-  vermindering drinkwatervraag door vraagbe-

invloeding;
-  benutting capaciteitsruimte bij bestaande 

grond- en infiltratiewinningen;
-  intensivering onderlinge leveringen tussen 

drinkwaterbedrijven;

-  inzetten strategische grondwaterreserves 
vanuit gebieden die provincies reeds hebben 
aangewezen;

-  inzetten grondwater uit overige kansrijke 
gebieden die nog niet zijn aangewezen als 
strategische voorraad voor de productie van 
drinkwater;

-  inzet oppervlaktewater;
-  inzet brak grondwater, ondergrondse water-

berging.
In het RIVM-rapport [2] zijn de verschillende 
oplossingsrichtingen beschreven. Een kwan-
titatieve inschatting van de lokaal gewenste 
(noodzakelijke) extra capaciteit alsmede de 
realiseerbaarheid van de verschillende oplos-
singsrichtingen kan het RIVM met de huidige 
beschikbare kennis niet geven. Volgens het 
RIVM zouden de oplossingsrichtingen eerst 
regionaal meer in detail moeten worden uit-
gewerkt om een inschatting te kunnen maken 
van hun mogelijke bijdrage aan de noodza-
kelijke extra capaciteit. Onderdeel hiervan 
vormt het in beeld brengen van omgevings-
effecten van mogelijk extra drinkwateront-

trekkingen. Het RIVM verwacht dat de keuze 
van de gewenste oplossingsrichting vaak een 
combinatie van bovengenoemde maatregelen 
zal zijn, waarbij de regionale mogelijkheden 
sturend zullen zijn.

  VERBETERING 
GEGEVENSVERSTREKKING 

Zoals uit dit artikel blijkt kon de gegevensver-
strekking van de drinkwaterbedrijven, waarop 
de RIVM-rapporten zijn gebaseerd, beter. Het 
RIVM deed daarvoor dan ook enkele aanbeve-
lingen. Om tot goed vergelijkbare behoefte-
prognoses te komen, is het volgens het RIVM 
gewenst dat drinkwaterbedrijven zich baseren 
op dezelfde informatiebronnen voor de varia-
belen die de drinkwaterbehoefte bepalen. Ook 
is het gewenst dat drinkwaterbedrijven een 
eenduidige afspraak maken over het al dan niet 
verdisconteren van distributieverliezen (het 
‘niet in rekening gebrachte gebruik’) en pro-
ductieverliezen in de behoefteprognose. Het 
RIVM vindt dat naast de reguliere en-groscon-
tracten ook de calamiteitencontracten dienen 

Trendscenario
drinkwaterbedrijven

Minimumscenario
(WLO Regional
Communities)

Maximumscenario
(WLO Global
Economy)

Economische 
groei

Gemiddeld Gering Groot

Rol overheid Voortzetting
huidig beleid

Groot Beperkt

Milieubeleid Voortzetting
huidig beleid

Effectief Niet effectief

Bevolkingsgroei Beperkte
stijging

Daling Forse stijging

Beregeningsvraag
landbouw

Voortzetting
huidige trend

Stijging Voortzetting hui-
dige
trend

Hoofdelijk
drinkwatergebruik

Geringe stijging Daling Forse stijging

Zakelijk
watergebruik

Voortzetting
huidige trend

Daling Stijging

Situatie in 
2010 
[2]

RC-scenario
2040 
[2]

GE-scenario
2040
 [2] 

Bevolking (miljoen
inwoners)

16,6 15,8 19,7

Hoofdelijk verbruik
(liter per persoon
per dag)

122 111 138

Huishoudelijk
verbruik (miljoen
m3/jaar)

736 639 992

Zakelijk verbruik
(miljoen m3/jaar)

356 336 426

Totaal verbruik (miljoen 
m3/jaar)

1093 975 1418 

-Tabel 1- Kenmerken van de onderscheiden scenario’s [2].

-Tabel 2- Waterverbruik: Situatie in 2010 en RC- en GE-scenario op landelijke schaal in 2040 [2]
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te worden beschouwd, omdat deze eveneens 
een beslag leggen op de aanwezige productie-
capaciteit. Met betrekking tot de beschikbare 
capaciteit vindt het RIVM het gewenst dat 
drinkwaterbedrijven een eenduidige afspraak 
maken over te hanteren opslagpercentages 
om vanuit de nettoproductie de benodigde 
productiecapaciteit te ramen. Gelet op de aard 
van deze opslagen (prognosefouten, droge 
zomers, onverwachte vraagwijziging) zouden 
die niet per bedrijf mogen verschillen, vindt 
het Rijksinstituut. Vervolgens moet ook een 
eenduidige afspraak worden gemaakt over de 
wijze waarop verliespercentages in de capa-
citeitsraming worden meegenomen (hetzij 
in de drinkwaterbehoefte, de maatgevende 
productiecapaciteit of als opslagfactor op de 
nettoproductie). Bij realisatie van voornoemde 
aanbevelingen kan volgens het RIVM de opera-
tionele reserve van drinkwaterbedrijven beter 
worden geraamd. Om tot een evenwichtiger 
beeld van de operationele reserves te komen, 
zou moeten worden nagegaan in hoeverre 
bedrijven met een maatgevende capaciteit 
boven de noodzakelijke productiecapaciteit 
kunnen bijdragen in het tekort van andere 
bedrijven; de (on)mogelijkheden van de nood-
zakelijke leidinginfrastructuur spelen daarbij 
een grote rol. 

 KWR-RAPPORT 
KWR Watercycle Research Institute heeft 
inmiddels onder verantwoordelijkheid van 
Vewin een behoefteprognose en behoeftedek-
king van de Nederlandse drinkwatervoorzie-
ning opgesteld. Voor de analyse zijn in overleg 
met de drinkwaterbedrijven eenduidige 
definities en een rekenmethodiek vastgelegd, 
gebaseerd op het RIVM-rapport [1]. Aan de 
hand van deze methodiek hebben de drinkwa-
terbedrijven gegevens aangeleverd die betrek-
king hebben op jaarlijkse metingen van 2011 
tot en met 2014. Hoewel de methoden van de 
studies van RIVM en KWR/Vewin vergelijkbaar 

zijn, zijn er verschillen tussen de berekende 
resultaten. Deze verschillen zijn deels toe te 
schrijven aan het feit dat voor de KWR/Vewin-
studie geactualiseerde cijfers zijn aangeleverd. 
De drinkwaterbedrijven geven daarbij aan dat 
recentelijk meer aandacht is gegeven aan het 
opstellen van betrouwbare behoefteprognoses 
en dat daarmee de kwaliteit van deze prog-
noses is toegenomen. Het KWR-rapport [7] is 
niet openbaar. Toch kunnen we daaruit enkele 
cijfers geven die we vergelijken met die uit 
RIVM-studies, zie tabel 3. Verder blijkt uit de 
berekeningen van KWR dat in geval van realisa-
tie van het GE-scenario, de productiecapaciteit 
op landelijke schaal in 2027 onvoldoende zal 
zijn. Op landelijke schaal is het verschil tussen 
de vergunde capaciteit en de maatgevende 
productiecapaciteit, de niet-operationele 
reserve genaamd, 144 miljoen m3/a in 2015 
en 159 miljoen m3/a in 2039. Naar verwach-
ting zal in geval van het GE-scenario deze 
vergunningscapaciteit op landelijke schaal 
na 2037 onvoldoende zijn om tekorten in de 
operationele reserve op te vangen. Deze-niet-
operationele reserve is echter in veel gevallen 
feitelijk niet inzetbaar door beperkingen bij 
winningen als gevolg van verdroging, verzilting, 
verontreiniging of klimaatverandering. Verder 
ziet KWR dat de regionale tekorten op basis 
van de hier gehanteerde behoefteprognose 
zich al veel eerder zullen aftekenen. Zo is voor 
2015 al een beperkte negatieve operationele 
reserve berekend voor vier voorzieningsgebie-
den. In geval van het basisscenario hebben in 
2039 acht voorzieningsgebieden een nega-
tieve operationele reserve. Het cumulatief 
tekort bedraagt dan 47 miljoen m3/a. In geval 
van het GE-scenario hebben in 2039 dertien 
voorzieningsgebieden een negatieve operati-
onele reserve. Het cumulatief tekort bedraagt 
dan 214 miljoen m3/a wat overeenkomt met 
1/6de van de maatgevende productiecapaci-
teit, aldus KWR. 

 DISTRIBUTIENETTEN 
De drinkwaterbedrijven leggen sinds 1999 hun 
distributienetten aan volgens het principe van 
zelfreiniging zodat sediment niet accumu-
leert in de leidingen. De distributienetten 
worden dan vertakt aangelegd en de maximale 
diameters worden vastgesteld met behulp 
van een frequent of dagelijks optredende 
volumestroom en een bijbehorende dagelijkse 
ontwerpsnelheid gedurende een bepaalde 
tijdsduur. De bepaling van de volumestromen 
vindt plaats door middel van afnamepatronen 
die zijn gegenereerd door een simulatiemodel. 
Uiteraard speelt de grootte van het drukverlies 
ook een rol bij het ontwerpen van een zelfrei-
nigend distributienet. Wanneer in de loop der 
tijd de drinkwatervraag afneemt, bijvoorbeeld 
in krimpgebieden (minder personen per 
huishouden), kan dit gevolgen hebben voor 
de zelfreinigende werking van (delen van) het 
distributienet. Een toename van de drinkwa-
tervraag, bijvoorbeeld in groeigebieden, kan 
gevolgen hebben voor het drukverlies in het 
distributienet. 

-Figuur 7- UV-desinfectie is een extra veiligheidsstap in de zuivering, waarbij 

al het water langs UV-lampen stroomt. Als er nog bacteriën in het water 

zouden zitten dan gaan ze door het UV-licht dood omdat ze zich niet meer 

kunnen vermenigvuldigen. (foto: Oasen)

-Figuur 8- De waterbuffer in de watertoren De Meye in Nieuwkoop dient 

ook om te kunnen voorzien in een (plotseling) grotere vraag naar zuiver 

drinkwater. (foto: Oasen)

-Figuur 9- De Nederlandse drinkwaterbehoefte 

neemt volgens opgave van de 

drinkwaterbedrijven tot aan 2040 licht toe. 

(foto: Oasen)
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RIVM-rapport [1]
(trendscenario)

KWR-rapport [7]
(basisscenario) 

KWR-rapport [7]
(GE-scenario)

drinkwaterbehoefte in 2010
1109 miljoen m3/a

in 2015
1093 miljoen m3/a

in 2039 
1145 miljoen m3/a

in 2039 
136 miljoen m3/a

in 2039
1321 miljoen m3/a

maatgevende productie-
capaciteit 

in 2013
1361 miljoen m3/a
in 2039 
1364 miljoen m3/a

in 2015
1399 miljoen m3/a
in 2039 
1388 miljoen m3/a

noodzakelijke
productiecapaciteit 

in 2015
1301 miljoen m3/a
in 2039 
1340 miljoen m3/a

in 2015
1272 miljoen m3/a
in 2039 
1327 miljoen m3/a

in 2039 
1547 miljoen m3/a

   COLLECTIEVE 
LEIDINGNETTEN

In ons land zijn op tal van plaatsen ook grote 
collectieve (zelfstandige) watervoorzieningen 
en collectieve leidingnetten in particulier 
eigendom waarbij voor het beheer de instal-
latiesector wordt betrokken. Grote collectieve 
leidingnetten zijn leidingnetten aangesloten 
op het net van een drinkwaterbedrijf waar 
sprake is van distributie van leidingwater en 
waarmee gemiddeld meer dan 100 kubieke 
meter leidingwater per dag beschikbaar wordt 
gesteld. Hierbij gaat het om omvangrijke 
bedrijven of (lucht)havens. Ook voor die 
situaties geldt dat veranderingen in drinkwa-

tervraag gevolgen kunnen hebben voor een 
hygiënisch betrouwbaar en goed functione-
rend collectief leidingnet. 
Met dank aan Ans Versteegh (expert en 
coördinator drinkwater bij het Centrum 
Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid bij het 
RIVM) voor de review van het gedeelte over de 
RIVM-rapporten en aan Ralph Beuken (onder-
zoeker Waterinfrastructuur bij KWR Watercycle 
Research Institute voor het gedeelte over de 
Vewin-studie) 
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-Tabel 3- Vergelijking van enkele cijfers uit de studies van RIVM en KWR over behoefteprognoses en 

behoeftedekking drinkwatervoorziening

Toepassingsgebieden JETsystemen;

• fabriekshallen en lashallen,
• magazijnen en distributiecentra,
• voedselverwerkende industrie,
• sporthallen en zwembaden,
• concertzalen, theaters en discotheken,
• multifunctionele evenementenhallen,
• winkels, bouwmarkten,
• atria en binnentuinen, 
• kantoorruimten, hotelkamers, 
• scholen, klaslokalen.
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