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Hoe veranderlijk de wereld ook is, de betrouwbaarheid van ons drinkwater zal altijd prioriteit hebben. 
Nu, maar zeker ook in de toekomst. Onze klanten moeten blindelings kunnen vertrouwen op schoon 
drinkwater op ieder moment van de dag. Dat is onze taak als drinkwaterbedrijf. Een taak van levensbe-
lang en een die we niet alléén kunnen volbrengen. 

Onze horizon ligt ver vooruit. We investeren in infra-
structuur, zoals waterleidingen en productielocaties, 
die vaak tientallen jaren kunnen meegaan. Tegelij-
kertijd moeten en willen we als drinkwaterbedrijf 
meebewegen met ontwikkelingen in de samenleving. 
Neem digitalisering en een toenemende druk op 
ruimte. Enerzijds ontwikkelingen die kansen creëren 
om onze infrastructuur slimmer en efficiënter in 
te richten; door technologie kúnnen we slimmer 
omgaan met beschikbare middelen. Anderzijds ook 
ontwikkelingen die ons voor beperkingen stellen. Onze win- en beschermingsgebieden leggen een grote 
claim op de ruimte, die we delen met andere gebruikers en functies in het gebied. Hoe minder ruimte, 
hoe meer we elkaar nodig hebben.

De huidige tijd vraagt om een veerkrachtige infrastructuur. Een infrastructuur die robuust is, zodat we 
er altijd op kunnen vertrouwen. En die tegelijkertijd ook voldoende flexibiliteit biedt om de onzekerheid 
van de veranderingen adequaat te kunnen opvangen. Een drinkwaterinfrastructuur die de ruimtelijke 

claim zo beperkt mogelijk houdt, zonder daarbij onze kern-
taak uit het oog te verliezen. Onmogelijk zonder duurzame 
samenwerkingen in de gebieden waar we schoon grondwater 
– dat heeft onze voorkeur – winnen. 

We spannen ons in om de bronnen die we gebruiken zo 
schoon mogelijk te houden. En zoeken de synergie tussen 
onze opgave en die van anderen. We stellen de klanten cen-
traal in alle processen en sluiten zo dicht mogelijk aan bij 
hun wensen. We verbreden ons blikveld. Kortom, we gaan 
veerkrachtig vooruit. 

Lieve Declercq
Voorzitter directie Vitens

Wolter Odding
Directielid

Hoe minder ruimte, 
hoe meer we elkaar 
nodig hebben

Samen sterk
Voorwoord
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De wereld waarin wij opereren, verandert continu. Technologische ontwikkelingen 
volgen elkaar in snel tempo op. De roep om duurzaamheid en een gezonde leef-
omgeving kan niet meer worden genegeerd. Ons klimaat wordt extremer. Fysische 
omstandigheden die de kwaliteit en beschikbaarheid van voldoende bronnen 
veranderen. Tegelijkertijd trekt de economie aan. Steden groeien en worden dich-
ter en drukker, waar landelijke regio’s juist vergrijzen en krimpen. Hoe snel en in 
welke mate weten we niet precies.

Verschillende ontwikkelingen 
beïnvloeden de vraag en 
aanbod van drinkwater, maar 
zijn lastig te voorspellen. Die 
onzekerheid brengt risico’s 
met zich mee voor een 
infrastructuur die doorgaans 
een lange levensduur kent. 

Samenvatting | 

We kiezen voor 
veerkracht

Onze infrastructuur moet sneller kunnen 
reageren. We maken immers vandaag 
al de keuze voor de lange termijn

FUNDAMENT TOEKOMST STRATEGIE VERTALING TOEPASSING UITVOERING

Productiebedrijf Engelse Werk, Zwolle. In een stedelijke omgeving met natuur en recreatie geïntegreerde waterwinning.
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De belangrijkste punten uit de  
hoofdstukken Toekomst en Strategie.



We hebben een infrastructuur nodig waar 
we altijd op kunnen vertrouwen. Daarom 
kiezen we voor veerkracht als strategie

Onze drinkwaterinfrastructuur moet sneller kunnen reageren. We maken immers 
vandaag al de keuze voor de lange termijn. 

Niet alles is onzeker. Ook in de toekomst zullen we nog steeds een basishoe-
veelheid drinkwater moeten leveren. We hebben een infrastructuur nodig waar 
we altijd op kunnen vertrouwen. Daarom kiezen we voor veerkracht als strategie. 
Met een veerkrachtige infrastructuur zijn we in staat om te gaan met risico’s, in 
balans met de omgeving. Veerkracht krijgen we door robuustheid en flexibiliteit 
slim te combineren. Robuuste infrastructuur kent een lange levensduur en is niet 
of weinig onderhevig aan veranderingen. Flexibele infrastructuur zorgt ervoor dat 
onzekere veranderingen kunnen worden opgevangen, omdat er snel en gemakke-
lijk naar andere oplossingen kan worden geschakeld. 

Instrumenten voor veerkracht
We vergroten onze veerkracht met de volgende leidende principes:
- We werken integraal door rekening te houden met andere belangen in de ge-

bieden waarin we grondwater onttrekken. We zien mogelijkheden om door het 
creëren van synergie tussen maatschappelijke opgaven en onze activiteiten onze 
veerkracht te vergroten.

- We stellen onze klanten centraal in de dienstverlening en communicatie, en 
streven naar een vlekkeloos proces; in één keer en op tijd. Kwantiteit en kwali-
teit van drinkwater zijn daarin beide belangrijk.

- We ontwikkelen sneller en adaptief door samen met provincies en andere 
overheden administratieve 
processen te vernieuwen. 
We benutten de kansen 
van nieuwe wetgeving en 
bereiden nieuwe mogelijk-
heden voor op basis van 
toekomstscenario’s. Pas als 
blijkt dat deze noodzake-
lijk zijn, gaan we over tot 
ontwikkeling.

- We verlagen de complexiteit van onze 
infrastructuur. Dat doen we door de 
afhankelijkheid van lokaal beschik-
bare bronnen en de diversiteit aan 
assets te verkleinen en de waterver-
deling te vereenvoudigen. Standaardi-
satie en uniformering van processen 
en middelen zijn noodzakelijk.

- De reductie van complexiteit geeft 
ons de mogelijkheid om de kansen 
van nieuwe technologie, modellen 
en data-analysemethoden nog beter 
te benutten. Door datagestuurd te 
werken en voortdurend te monitoren 
spelen we adequaat in op kwaliteits- 
en kwantiteitsveranderingen.

- Het realiseren van deze uitganspun-
ten vraagt om een andere manier van 
werken en een ontwikkeling van ons 
als organisatie. We moeten in staat 
zijn te schakelen tussen verschillende 
schaalniveaus en belanghebbenden 
om voortdurend de beste afweging te 
maken tussen kosten, prestaties en 
risico’s. Testopstelling met Intelligent Pipeline Inspection Gauge (IPIG). IPIG is een schuimprop, normaal 

gebruikt voor het schoonmaken van de leidingen, die is uitgerust met verlichting voor camera- 
inspectie en meetapparatuur. De prop wordt door de buis gestuurd om de conditie van de leiding 
te meten.
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Fundament  |

24/7 betrouwbaar 
drinkwater

Onze kerntaak en de basisprincipes die leidend 
zijn in hoe wij werken als drinkwaterbedrijf.

Definities gebiedsnamen

Distributiegebied
Het distributiegebied is het ge-
bied waarbinnen we bevoegd en 
verplicht zijn tot levering van 
drinkwater. Dit is een samenstel 
van alle clusters.

Clusters
Een cluster is een samenstel 
van balansgebieden (gebieden 
die rechtstreeks vanuit mi-
nimaal één productiebedrijf 
worden gevoed) die onderling 
gekoppeld zijn om een dynami-
sche waterverdeling mogelijk te 
maken. Op dit niveau vindt de 
infrastructuurplanning plaats.

Wij zijn Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, met ruim 5,6 mil-
joen zakelijke en particuliere klanten in ons distributiegebied. Deze klanten willen 
we 24 uur per dag en 7 dagen per week voorzien van kwalitatief hoogwaardig 
drinkwater. Nu, over 25 jaar en over 100 jaar.

We beschikken daarvoor over een uitgebreide drinkwaterinfrastructuur met onder 
andere 117 winvelden (gebieden waar we grondwater onttrekken) en 96 produc-
tielocaties (locaties waar we water zuiveren). Maar onze drinkwaterinfrastructuur 
bestaat uit meer dan alleen de leidingen en productiebedrijven. Het gaat om de 
bron, de beschermingsgebieden en het gehele systeem dat nodig is om drinkwater 
van de bron naar onze klanten te krijgen.

Ons distributiegebied en de clusters

Onze infrastructuur in cijfers*
96 productiebedrijven
117 winvelden
49.000 km waterleiding
330 miljoen m3 drinkwater
5,6 miljoen klanten
8 clusters**
110 publieke aandeelhouders
1.402 Vitens-collega’s
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        Clustergrenzen

1    Friesland
2    Overijssel-Noord
3    Overijssel-Zuid
4    Gelderland Achterhoek
5    Gelderland Rivierenland
6    Gelderland Veluwe
7    Utrecht
8    Flevoland

1

2

6

4
7

5

3

8

  * Cijfers afkomstig uit jaarverslag 2015
** Utrecht A, B, C en D beschouwen we  
in deze visie als één cluster



We voorzien in een eerste levensbehoefte. Betrouwbaarheid van het drinkwater 
dat we leveren staat daarom altijd voorop; het is onderdeel van onze wettelijk 
vastgelegde kerntaak. We borgen daarom de kwaliteit en kwantiteit in het gehele 
drinkwaterproces op de korte en lange termijn. En we dragen bij aan het bescher-
men van bronnen tegen verontreiniging. Al onze activiteiten moeten te relateren 
zijn aan onze kerntaak: betrouwbaar drinkwater leveren op ieder moment van de 
dag, tegen acceptabele kosten.

Een publiek bedrijf
Als drinkwaterbedrijf hebben we een publieke verantwoorde-
lijkheid. Deze is deels wettelijk vastgelegd. We zijn verplicht 
om tarieven te hanteren die kostendekkend, transparant en 
niet-discriminerend zijn. Ook activiteiten ten aanzien van 

bronbescherming, heldere communicatie over keuzes, reke-
ning houden met klantwensen en delen van onze kennis zien 
we als onze publieke verantwoordelijkheid.

En het gaat verder dan dat; publieke verantwoordelijkheid is 
onderdeel van ons karakter als publiek bedrijf met provincies 
en gemeenten als aandeelhouders. We willen de kosten die 
we vandaag maken niet afschuiven op toekomstige genera-
ties. Daarom wegen we beslissingen zorgvuldig af en werken 
we intensief samen met onze verschillende stakeholders om 
onze infrastructuur duurzaam in te passen in de omgeving. 

Identiteit
We zijn meer dan alleen een pu-
bliek bedrijf. ‘Fris vakmanschap’, 
‘grensverleggend’ en ‘relevant voor 
de klant’ zijn de drie kernkwalitei-
ten die een centrale plek innemen 
in ons DNA. Dat betekent dat we 
oog hebben voor vernieuwing en 
constructieve samenwerking. Dat 
we ambitieus en innovatief zijn 
en onszelf continu willen verbete-
ren. En dat we de wensen van de 
individuele klant, zowel zakelijk 
als particulier, nooit uit het oog 
verliezen. Gezamenlijk voelen we 
de verantwoordelijkheid hieraan te 
moeten voldoen.

Al onze activiteiten 
moeten te relateren 
zijn aan onze kerntaak

We willen de kosten die we 
vandaag maken niet afschuiven 
op toekomstige generaties

Een aantal punten uit de Drinkwaterwet 
en de Kaderrichtlijn Water

Drinkwaterwet
De eigenaar van een drinkwaterbedrijf moet de kwaliteit 
en duurzaamheid van het productie- en distributieproces 
en het geleverde drinkwater borgen. De eigenaar van een 
drinkwaterbedrijf moet bijdragen aan de bescherming van 
de bronnen voor de drinkwatervoorziening in zijn distri-
butiegebied tegen verontreiniging. De eigenaar van een 
drinkwaterbedrijf hanteert tarieven die kostendekkend, 
transparant en niet-discriminerend zijn.

Kaderrichtlijn Water
In navolging van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
zijn bestuursorganen verantwoordelijk voor het veiligstel-
len van de drinkwatervoorziening voor toekomstige gene-
raties. Ze wijzen aan waar water kan worden onttrokken 
dat bestemd is voor drinkwater. Uitgangspunt is dat het 
altijd mogelijk moet zijn om met de bestaande zuive-
ringsinstallaties drinkwater te produceren dat voldoet 
aan de Drinkwaterrichtlijn. EU-lidstaten moeten daar-
naast achteruitgang van de kwaliteit zien te voorkomen 
en indien het zuiveringsniveau te hoog is, het niveau van 
vereiste zuivering verlagen. Op basis van de Wet milieu-
beheer moeten de provincies grondwaterbeschermingsge-
bieden aanwijzen, waarvoor ze regels vaststellen om de 
drinkwaterwinning te beschermen. Bijvoorbeeld over de 
vraag welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan in het 
gebied.
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Onze infrastructuur moet zich voortdurend kunnen aanpassen aan veranderingen 
in de samenleving. Sociale, economische en fysische trends bepalen hoe we onze 
infrastructuur ontwikkelen, onderhouden en beheren. In dit hoofdstuk blikken we 
vooruit tot 2040 op trends en ontwikkelingen die raken aan onze drinkwaterinfra-
structuur. 

 Drinkwatertrends

Onzekere vraagontwikkeling
Het is onzeker hoe de drinkwatervraag zich in de komende 25 jaar zal ontwikkelen. 
De vraag hangt namelijk samen met veel verschillende factoren, zoals economie, 
demografie, watergedrag en technologie. De vraagontwikkeling verschilt daarnaast 
per regio; door urbanisatie neemt deze in de stad toe en in landelijke gebieden af. 
Dit maakt het voorspellen van de drinkwatervraag op de lange termijn lastig. 

Als de totale drinkwatervraag zich evenredig ontwikkelt aan de afgelopen decen-
nia wordt tot 2040 een lichte stijging verwacht van 3 procent. Dit wordt veroor-
zaakt door bevolkingstoename en een groei in het aantal grootverbruikers. In de 
prognoses zijn ook sociaal- en economisch-maatschappelijke ontwikkelingen ver-
werkt, waardoor er een maximum- en minimumscenario is. Het maximum scenario 
komt overeen met het Global Economy-scenario (GE-scenario), dat is gebaseerd 
op de Studie Welvaart en Leefomgeving*. Het GE-scenario voorziet op landelijke 
schaal een mogelijke maximale toename van de drinkwatervraag van 30 procent 
in 25 jaar ten opzichte van het huidige niveau. Krimp, zowel economisch als in 
aantal inwoners, kan onze drinkwaterafzet met circa 20 procent doen dalen.
Op basis van de Drinkwaterprognose verwachten we in de clusters Veluwe, 
Utrecht, Overijssel-Noord en Flevoland een stijging in de drinkwatervraag. In 
Friesland en  Achterhoek wordt een daling verwacht. De vraag blijft ongeveer 
gelijk in Overijssel-Zuid en Rivierengebied.
 

Toekomst  |

Snellere cycli, 
grotere onzekerheid

zie figuur p. 10

 Drinkwatertrends

- Onzekere vraagontwikkeling

- Afname verbruik per  
inwoner

 Fysische en  
ruimtelijke trends

- Toenemende ruimtedruk

- Achteruitgang grond-
waterkwaliteit

- Natuur als onderdeel  
van de samenleving

- Klimaatverandering

 Maatschappelijke 
trends

- Digitalisering en  
beschikbaarheid  
nieuwe technologieën

- Deregulering, decentra-
lisatie en zelfvoorzienende 
burger

- Verduurzaming, circulaire 
economie

- Meer aandacht voor  
gezondheid

Trends & ontwikkelingen tot 2040

*De studie ‘Nederland in 2030-2050: twee 
referentiescenario’s – Toekomstverkenning 
Welvaart en Leefomgeving’, kortweg WLO, 
is opgesteld door het PBL (Planbureau voor 
de Leefomgeving) en het CPB (Centraal 
Planbureau). Het wordt als basis gebruikt voor 
veel beleidsbeslissingen op het gebied van de 
fysieke leefomgeving in Nederland.

FUNDAMENT TOEKOMST STRATEGIE VERTALING TOEPASSING UITVOERING

Trends, ontwikkelingen en verwachtingen 
van onze klanten en stakeholders.
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Afname verbruik per inwoner
Vergeleken met andere ontwikkelde landen is het 
waterverbruik in Nederland erg laag. Het ver-
bruik per huishouden is sinds 1969 afgenomen 
van 190 naar circa 120 liter per persoon per 
dag. Dat komt voornamelijk doordat huishou-
delijke apparaten steeds zuiniger worden. Ook 
campagnes en verduurzaming hebben geleid tot 
een groter bewustzijn rondom waterverbruik. De 
grootste water-footprint ligt momenteel niet in het 
huishoudelijk waterverbruik, maar in het verbruik 
van water om andere producten (voedsel, kleding, 
etc.) te maken.

 Fysische en ruimtelijke trends

Toenemende ruimtedruk
In en rondom de steden wordt ruimte schaarser. 
Daarom is er sprake van concurrentie tussen ver-
schillende partijen als het gaat om ruimtegebruik. 
Daarnaast biedt de ondergrond mogelijkheden 
voor bijvoorbeeld geothermie en warmte-koudeop-
slag, wat wenselijk is in het kader van de energie-
transitie. Onze drinkwaterinfrastructuur legt een 
grote claim op ruimte. Dat raakt aan meerdere 
beleidsterreinen. Verschillende functies kunnen 
elkaar versterken, bijvoorbeeld als waterwingebie-
den tevens een recreatieve functie krijgen. Maar 
het kan ook spanningen of conflicten tussen ver-
schillende belangen veroorzaken, bijvoorbeeld bij 
een maatschappelijke opgave als de energietran-
sitie. In beschermingsgebieden zijn economische 
activiteiten alleen onder bepaalde voorwaarden 
toegestaan, omdat ze anders de betrouwbaarheid 
van ons drinkwater in gevaar kunnen brengen. 

Het wordt moeilijker om infrastructuur in balans met de omgeving in te passen. 
Anders gezegd, de ruimtedruk wordt groter.

Achteruitgang grondwaterkwaliteit
Over het algemeen geldt dat de grondwaterkwaliteit in Nederland de afgelopen 
eeuw achteruit is gegaan, voornamelijk door menselijke invloeden. Met verbe-
terde meettechnieken treffen we vaker en meer verschillende toxische stoffen 
en organische microverontreinigingen aan. Daarom zijn we genoodzaakt dure en 
geavanceerde zuiveringsinstallaties aan te schaffen, zodat de kwaliteit van ons 
drinkwater niet negatief wordt beïnvloed. Ook in de toekomst zullen we deels te 
maken hebben met vervuilde bronnen*, het grondwater voor de komende 25 jaar 
is namelijk al onderweg. Daarnaast signaleren we dat de invloed van oppervlakte-
water in het grondwater groter wordt.
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zie figuur p. 14

zie figuur p. 11 en kader p. 12

* Er is reeds een aantal convenanten gesloten 
met provincies om de bronkwaliteit te verho-
gen en er worden systematische beoordelin-

gen uitgevoerd.
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Benodigde zuivering ruw water

         Zeer eenvoudig

         Eenvoudig

         Gemiddeld

         Intensief

         Zeer intensief

         Overige waterwingebieden

!(
!(
!(
!(
!
!

De kaart Kwaliteit grondwater laat de kwaliteit van de bronnen zien, aan de hand van de benodigde  
zuivering. Hiervoor zijn de volgende parameters gebruikt:
- Hardheid en hardheidtrend
- Chloride en chloridetrend
- Trends in overige zuiveringsgevoelige stoffen als ijzer, mangaan, ammonium, methaan
- Aantal aangetroffen stofgroepen van organische microverontreiniging en hoge concentraties daarvan
- Landbouw-gerelateerde stoffen (zware metalen, nitraat, sulfaat) in combinatie met hardheid van het water

Kwaliteit grondwater

FUNDAMENT TOEKOMST STRATEGIE VERTALING TOEPASSING UITVOERING
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Vermenging oppervlaktewater en grondwater
De Nederlandse wateren staan voor een groot deel met elkaar in ver-
binding, waardoor verontreinigingen zich snel verspreiden. Vermen-
ging van grondwater en oppervlaktewater kan enerzijds helpen om 
verdroging tegen te gaan, maar geeft ook onzekerheden ten aanzien 
van de waterkwaliteit. De kwaliteit van opgepompt water is lastiger te 
voorspellen, waardoor ook de benodigde zuivering onzeker is.
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!(          Wateraanvoerplan

Aandeel oppervlaktewater
infiltratie:

          N.v.t.

          Gering: 1

          Gering: 2

          Matig: 3

          Sterk: 4

          Sterkst: oeverinfiltraat
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Chemische puntverontreiniging:
          Geen potentieel risico

          Potentieel risico

          VOCL in winputten
          > drempelwaarde

          VOCL in winputten
          < grenswaarde

          Overige waterwingebieden

Maatregel:
          Van kracht

          Van kracht geweest

Stedelijke bodemverontreinigingVermenging oppervlakte- en grondwater

zie figuur p. 14

Stedelijke bodemverontreiniging
In en rondom stedelijke gebieden komt 
grondwaterverontreiniging voor. Dit is in veel 
gevallen afkomstig van bekende bodemveront-
reinigingsgevallen en wordt veroorzaakt door 
de aanwezigheid van stoffen als oplosmidde-
len en ontvetters welke veel werden gebruikt 
door kleinschalige bedrijven zoals stomerijen 
en garages. Deze verontreinigingen werken 
nog lang door, omdat het grondwater een 
lange reistijd heeft. De exacte reistijd is per 
winning verschillend en kan oplopen tot meer 
dan 100.000 jaar.

Oorzaken achteruitgang grondwaterkwaliteit

12 — Langetermijnvisie op onze infrastructuur 2016-2040



Landbouw
In 60 procent van onze grondwaterbeschermingsgebieden is landbouw 
de hoofdfunctie. De mest- en bestrijdingsmiddelen die door agrariërs 
worden gebruikt, hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van 
het grondwater, waardoor we kostbare zuiveringsinstallaties (hebben) 
moeten aanleggen. In mest zit nitraat, een stof die schadelijk is voor de 
gezondheid en zorgt voor verhoogde sulfaat- en zware metalengehaltes 
in de bodem. Bij tien van onze grondwaterwinningen wordt de norm 
voor nitraat overschreden. Omzetting van nitraat uit grondwater leidt 
tot een verhoogde hardheid van het water. Bij 29 grondwaterwinningen 
overschrijden we de hardheidsnorm, mede als gevolg van bemesting*. 
Beide overschrijdingen komen met name voor in het rivierengebied van 
Utrecht, de Achterhoek en in Twente. 

Door regulering sinds de jaren tachtig is de bemesting afgenomen, 
maar we ondervinden nog steeds hinder. Onder invloed van de land-
bouw hebben we winputten moeten sluiten of verplaatsen, moeten we 
grondwater dieper winnen en waterzuiveringen uitbreiden. Hoe dit zich 
in de toekomst zal ontwikkelen, is onzeker. Door het loslaten van het 
melkquotum is de mestproductie gestegen. Strengere regulering op 
Europees niveau heeft daarnaast nog niet geleid tot een vermindering 
van de nitraatbelasting.

*Een verhoogde hardheid kan ook andere oorzaken 
  hebben dan het gebruik van mest. 

(Dier)geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen
Resten van (dier)geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen vor-
men een risico voor de grondwaterkwaliteit en de volksgezondheid. Het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen is sterk afgenomen, maar er zijn nog 
steeds middelen toegelaten die de kwaliteit van het grondwater te veel 
belasten. In de helft van de winningen van Vitens worden bestrijdings-
middelen aangetroffen, met name metabolieten, waarvan bij zeven-
tien waterwinningen de signaleringswaarde wordt overschreden. Ook 
worden resten van diergeneesmiddelen aangetroffen. Over het gebruik 
hiervan is weinig informatie beschikbaar, omdat dit in veel gevallen 
bedrijfsgeheim is.
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Soorten antropogene stoffen:

           Bestrijdingsmiddelen

           Medicijnresten

           Overige industriële stoffen

           Vluchtige stoffen

           Gevonden concentratie boven
           Vitens grenswaarde

           Onderzocht waterwingebied!(
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Vermestingparameters:
          ––> grenswaarde

          ––> drempelwaarde

           Nikkel

           Nitraat

           Sulfaat

Hardheid (in mmol/L)
           0,3 - 1,0

           1,0 - 1,4

           1,4 - 2,0 (streefwaarde)

           2,0 - 3,0

           3,0 - 3,7

           Overige waterwingebieden

Vermesting en hardheid Antropogene stoffen in grondwater
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Natuur als onderdeel van de samenleving
De maatschappelijke bewustwording over het belang van biodiversiteit en natuur 
wordt groter. Dat beperkt zich niet tot de beschermde natuurgebieden; natuur en 
biodiversiteit worden steeds meer onderdeel van de samenleving door ze te com-
bineren met andere functies. Daarnaast worden kleinere natuurgebieden via een 
ecologische structuur aan elkaar verbonden, zodat soortpopulaties niet te klein 
worden. Van ons als drinkwaterbedrijf wordt verwacht dat we rekening houden 
met de effecten die onze drinkwaterinfrastructuur heeft op natuur en ecologie en 
andersom. Ook onze stakeholders vinden dit belangrijk.

Klimaatverandering
Meer neerslag, hogere temperaturen en meer verdamping: dat zijn de vooruitzich-
ten voor de toekomst. In het extreemste scenario kan zomers het aantal tropische 

dagen (temperatuur >25° C) met 70 procent stijgen en de 
droogte (neerslagtekort in groeiseizoen) met 30 procent 
toenemen. 

Onder invloed van klimaatverandering verandert de kwaliteit 
van zowel grondwater als oppervlaktewater. Hoge tempera-
turen en droogte kunnen leiden tot een andere chemische 
samenstelling en hogere (piek)concentraties van verhardende 
en verontreinigende stoffen. De grond- en oppervlaktewater-
dynamiek verandert daarnaast, doordat de waterstanden meer 
gaan schommelen tussen (extreem) hoog en (extreem) laag. 
We kunnen te maken krijgen met wateroverlast na hevige 
buien, met name in stedelijke gebieden. En ook de vraag naar 
drinkwater kan worden beïnvloed, bijvoorbeeld doordat de 
piekvragen op uur- en dagbasis toenemen onder invloed van 
extreme hitte en droogte.

 Maatschappelijke trends

Digitalisering en beschikbaarheid nieuwe technologieën 
Technologie ontwikkelt zich razendsnel. Sensoren, realtime communicatie via 
online clouds, big data, 3D-printing, robotisering en kunstmatige intelligentie  
bieden veel kansen om onze drinkwaterinfrastructuur slimmer, efficiënter en 
transparanter te maken. We beschikken over meer data en modellen, op basis 
waarvan we kunnen investeren, beheren en onderhouden. Zuiveringstechnieken 

Een kwart van het grondwater dat we bij Hen-
gelo oppompen, is 10 jaar onderweg geweest 
in de ondergrond. In Spannenburg is dat 100 
jaar. De reistijd van het grondwater kan oplo-

pen tot wel 100.000 jaar.

Wat vinden onze stakeholders belangrijk? 

Samenwerking met onze stakeholders wordt belangrijker. 
Ook in het opstellen van deze visie werkten we met hen sa-
men. We gingen in gesprek met provincies, waterschappen, 
gemeenten, ministeries en maatschappelijke organisaties 
en lieten een studie uitvoeren naar datgene wat zij belang-
rijk vinden als het gaat om onze drinkwaterinfrastructuur. 
Belangrijkste boodschap: houd de blik naar buiten gericht. 
Stakeholders vragen ons oog te houden voor natuur en mi-
lieu, ook als dit consequenties heeft voor het drinkwaterta-
rief. En dat we betrokken moeten blijven bij ruimtelijke en 
economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld door deelname 
aan gebiedsprocessen.  

Reistijd grondwater

100%

90%

80%

70%

60%

50%
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0 1 10 100 1.000 10.000 100.000

Reistijd in de ondergrond (jaren)

Hengelo ’t Klooster

Gemiddelde

Spannenburg
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verbeteren voortdurend. Daarnaast zijn we in staat om het gehele drinkwater-
proces nauwkeurig te monitoren. We kunnen (nieuwe) stoffen beter en in lagere 
hoeveelheden detecteren. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe vragen met zich 
mee, bijvoorbeeld als het gaat om privacy, benodigde vakkennis en veiligheid van 
systemen. 

Deregulering, decentralisatie en zelfvoorzienende burger
Burgers nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. 
We zien initiatieven ontstaan waarbij burgers eigen zorg, energie, beheer van 
de openbare ruimte en – in mindere mate – drinkwatervoorziening organiseren. 
Deze complexe netwerksamenleving eist in toenemende mate transparantie over 
onze keuzes en publiek verantwoordelijk gedrag van ons als drinkwaterbedrijf. 
Parallel daaraan vindt besluitvorming steeds meer plaats op regionaal en lokaal 
niveau. Er ontstaan nieuwe relaties tussen overheden, het maatschappelijke 
middenveld en de private sector die lokale samenwerking vereisen. Deregule-
ring, bijvoorbeeld door het samenvoegen van wetten, versterkt de behoefte aan 
lokale samenwerking. 

Verduurzaming en circulaire 
economie
Bepaalde grondstoffen zijn niet onuit-
puttelijk. Daar moeten en willen we 
als samenleving zuinig mee omgaan. 
Mensen en bedrijven stappen over 
op alternatieve energiebronnen als 
wind- en zonne-energie. Duurzame 
vervoersmiddelen als de elektrische 
auto en waterstofbussen dringen de 
CO2-uitstoot terug. Huizen worden 
energieneutraal gebouwd of gemaakt. 
En de economie richten we steeds 
meer circulair in; producten worden na 
gebruik niet meer afgeschreven, maar 
gerecycled. Deze ontwikkelingen raken 
ook de drinkwatersector.

Thuiszuiveringsinstallaties maken het 
mogelijk om op kleinschalig niveau te 
voorzien in de eigen drinkwatervraag. 
Daarnaast gebruiken steeds meer 
zogenoemde off-grid-woningen onge-
zuiverd ‘grijs’ water voor bijvoorbeeld 
het doorspoelen van het toilet. Er is 

Gematigd - hoog Gematigd - laag Warm - hoog Warm - laag

Temperatuur 
Gemiddelde

+ 1,4 + 1 + 2,3 + 2

Neerslag
Gem. hoeveelheid

+ 2,5 + 4 + 5 + 5,5

Aantal zomerse dagen 
Max. temperatuur 25 graden 
of hoger

+ 35 + 22 + 70 + 40

Verdamping
Potentiële verdamping (Makkink)

+ 7 + 4 + 11 + 4

Droogte
Gem. hoogste neerslagtekort 
gedurende groeiseizoen

+ 20 + 4,5 + 30 + 0,7

Klimaatscenario’s KNMI tot 2050 (in %)

FUNDAMENT TOEKOMST STRATEGIE VERTALING TOEPASSING UITVOERING
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een aanzienlijke klantgroep die hoge prioriteit geeft aan 
duurzaamheid en milieu, en het liefst ziet dat we water zo 
circulair en duurzaam mogelijk winnen. 

Meer aandacht voor gezondheid
De aandacht voor gezondheid in de samenleving neemt 
toe. Dat komt deels doordat we steeds beter en meer (kun-
nen) meten met vernieuwde technieken. We beschikken 
over meer kennis met betrekking tot gezondheidsrisico’s, 
ook als het gaat om de effecten van bepaalde stoffen op 
onze gezondheid. Voor een groot deel van onze klanten 
staan gezondheid en eigen veiligheid boven alles. Ze willen 
het liefst, zoals wij dat noemen, onberispelijk water: water 
zonder milieuvreemde stoffen. We zien het als een reële 
mogelijkheid dat er op termijn drinkwater met een hogere 
kwaliteit (al dan niet aangestuurd door een wettelijke aan-
scherping van de vereiste kwaliteit) wordt geëist. 

Wat willen onze klanten? 

KWR Watercycle Research Institute heeft een kwalitatief 
en kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de beleving van 
drinkwater. Twee daaruit volgende klantperspectieven heb-
ben een grote invloed op de benodigde drinkwaterinfrastruc-
tuur. 

Een grote groep klanten identificeert zich het meest met het 
zogenoemde ‘wij-perspectief’. Idealistisch en met een groot 
vertrouwen in de mensheid en in (groene) technologie, dat 
kenmerkt dit klanttype. Duurzaam handelen en het gezamen-
lijk toewerken naar een houdbaar systeem, bijvoorbeeld door 
afvalwater te recyclen en energie te besparen, staat voorop. 

Een andere groep klanten herkent zich het meest in het 
‘ik-perspectief’. De drinkwaterkwaliteit moet voor hen zo 
hoog mogelijk zijn, want eigen gezondheid is het belang-
rijkste wat er is. Deze klantgroep maakt zich zorgen over 
de vraag of die kwaliteit in de toekomst wel kan worden 
gewaarborgd. 

Als bijlage zijn alle geïdentificeerde klanttypen opgenomen.
zie bijlage p. 40
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We weten niet precies hoe de economie zich gaat ontwikkelen en 
hoe snel de bevolking groeit of krimpt. Ook weten we niet in welk 
tempo en in welke mate ontwikkelingen als verduurzaming, circu-
laire economie en technologische vooruitgang zullen doorzetten. 
Die onzekerheid en het feit dat ontwikkelingen sneller gaan dan 
voorheen, brengt risico’s met zich mee voor een infrastructuur die 
doorgaans een lange levensduur kent. Ondergrondse leidingen 
gaan soms meer dan een eeuw mee. Dat is maar goed ook, want 
in aanleg is onze infrastructuur vaak zeer kostbaar. Maar in de 
huidige tijd moet onze infrastructuur sneller kunnen reageren. 

Niet alles is onzeker. Ook op de lange termijn zullen we nog 
steeds een basishoeveelheid drinkwater moeten leveren. We 
geloven dat het thuis winnen en zuiveren van drinkwater te wei-
nig financiële voordelen oplevert en te veel gezondheidsrisico’s 
met zich meebrengt om op grote schaal te worden toegepast 
door onze klanten. Over de benodigde basishoeveelheid water 
moeten we altijd kunnen beschikken. We hebben een basisin-
frastructuur nodig waar we altijd op kunnen vertrouwen. 

We kiezen voor veerkracht. Veerkrachtig zijn betekent het kunnen omgaan met 
risico’s in balans met de omgeving. Daarvoor hebben we een robuuste infrastruc-
tuur nodig die bestand is tegen veranderingen, zonder dat er aanpassingen nodig 
zijn. Een waar we altijd op kunnen vertrouwen. Tegelijkertijd hebben we ook een 
infrastructuur nodig die flexibel genoeg is om tijdig te reageren als zich (onver-
wachte) veranderingen voordoen. De combinatie van robuustheid en flexibiliteit 
maakt veerkracht.

 Integraal werken, in balans met de omgeving

We werken integraal door rekening te houden met andere belangen in de gebie-
den waarin we grondwater onttrekken. Daartoe investeren we in duurzame relaties 
met (lokale) gebiedspartners, staan we open voor functiecombinaties en zoeken 
we proactief de samenwerking op binnen de invloedssfeer van onze drinkwater-

Strategie en daarbij horende algemene 
strategische uitgangspunten.

De combinatie van robuust-
heid en flexibiliteit maakt 
veerkracht

Kenmerken van robuust en flexibel

Robuuste infrastructuur kent een lange levens-
duur en is niet of weinig onderhevig aan verande-
ringen. Robuust heeft betrekking op een perma-
nente, zekere stationaire situatie die zodanig 
is dat veranderingen zo weinig mogelijk impact 
hebben. Kenmerken van robuust zijn redundantie, 
maatwerk en duurzame functiecombinaties.

Flexibele infrastructuur zorgt ervoor dat onzekere 
veranderingen kunnen worden opgevangen, omdat 
er snel en gemakkelijk naar andere oplossingen 
kan worden geschakeld. Kenmerken van flexibi-
liteit zijn uniformeren, standaardiseren, com-
plexiteit reduceren, adaptief vermogen en relatief 
korte levensduur.

Oplossingen die onze infrastructuur flexibeler 
maken, kunnen tevens de robuustheid vergroten – 
en vice versa. De combinatie van beide maakt ons 
veerkrachtig. Daarbij is de output altijd leidend. 
We beoordelen voortdurend of onze drinkwater-
infrastructuur op alle schaalniveaus voldoende 
flexibel én robuust is. 

Strategie  |

Veerkrachtig vooruit

Instrumenten voor veerkracht

• Integraal werken, in balans met de omgeving
• Snel en adaptief ontwikkelen, beheren en onderhouden
• Benutten van nieuwe technologie
• De klant centraal stellen
• Complexiteit reduceren
• Organisatie-ontwikkeling

FUNDAMENT TOEKOMST STRATEGIE VERTALING TOEPASSING UITVOERING

Langetermijnvisie op onze infrastructuur 2016-2040 — 17



voorziening. We zien mogelijkheden om winningen robuuster te maken door het 
creëren van synergie tussen maatschappelijke opgaven en onze activiteiten. We 
nemen vanaf een vroeg stadium deel aan gebiedsprocessen, ontwikkelen gebieds-
kennis en dragen (financieel) bij aan projecten die helpen onze infrastructuur 
veerkrachtiger te maken. 

We streven ernaar zoveel mogelijk in balans te zijn met de omgeving. We gaan 
de dialoog aan met samenwerkingspartners om de effecten van waterwinning op 
het watersysteem zo klein mogelijk te maken. Winningen worden zoveel mogelijk 
afgestemd op de lokale waterhuishouding. Waar mogelijk en effectief passen we 
infiltratie van gebiedseigen schoon water toe. We gaan bewust om met schaarse 
grondstoffen en verduurzamen*, onder andere door: 
Energie
- alleen gebruik te maken van groene energie;
- waar mogelijk het verbruik te beperken;
- te investeren in lokale energieopwekking; 
Grondstofgebruik
- afval- en reststoffen te voorkomen, verminderen en te hergebruiken;
- spoelwater afkomstig uit het zuiveringsproces op een verantwoorde manier af te 

voeren;
- actief te zoeken naar een herbestemming voor onze eigen reststoffen,  

zoals humuszuur, kalk en ijzer;
- grootverbruikers advies op maat te leveren over waterbesparing.

*op basis van ISO 
14000
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We streven ernaar in 
balans te zijn met de 
omgeving

zie p. 20

 Snel en adaptief ontwikkelen, beheren en onderhouden

We spannen ons in om nieuwe win-
ningen sneller te kunnen ontwikkelen. 
We onderzoeken waar we samen met 
stakeholders administratieve proces-
sen kunnen vernieuwen, zodat nieuwe 
winningen en/of productiebedrijven 
sneller kunnen worden ontwikkeld en 
uitgebreid. De kansen van de nieu-
we Omgevingswet worden maximaal 
benut, waarbij de inzet is dat nieuwe 
en bestaande onttrekkingsvergunnin-
gen voldoende flexibiliteit bieden voor 
veranderende omstandigheden. We 
kijken waar we winvergunningen van 
zakelijke onttrekkers kunnen overne-
men of winvergunningen – in overleg 
met provincies – kunnen uitbreiden, 
passend bij de eisen die de zakelijke 
klant stelt.

Drinkwaterinfrastructuur leent zich 
goed voor een adaptieve benadering, 
gezien de relatieve traagheid van ver-
anderingen in kwantiteit en gewenste 
kwaliteit. We kunnen in veel gevallen 
investeringen uitstellen tot het moment 
dat het nodig is, zonder ingehaald te 
worden door de realiteit. We nemen 
mogelijke toekomstscenario’s daarom 
als uitgangspunt voor het bepalen van 
mogelijkheden en bereiden deze voor. 
Pas als uit trendanalyses blijkt dat ze noodzakelijk zijn, gaan we 
over tot daadwerkelijke ontwikkeling. Bij nieuwbouw treffen we 
maatregelen om de capaciteit te kunnen vergroten of te verklei-
nen, indien nodig. Mede daarom bouwen we bij voorkeur uniform 
en modulair, rekening houdend met lokale omstandigheden. 

Het beheren en onderhouden van onze assets doen we centraal 
als dat kan en decentraal als dat moet. We gebruiken technolo-
gie en data om dit snel en adaptief te kunnen doen. De onder-
houdsstrategie bepalen we aan de hand van strategisch assetma-
nagement.

 Benutten van nieuwe technologie

Om in te spelen op kwaliteits- en kwantiteitsveranderingen en een betrouwbare 
waterverdeling te realiseren, moeten we voldoende inzicht hebben in de staat 
en het functioneren van onze drinkwaterinfrastructuur. We meten daarom zoveel 
mogelijk processen vanaf de bron tot aan de klant, zodat we weten wanneer we 
over moeten gaan tot actie. We zien de ontwikkeling en implementatie van nieuwe 
technologieën, modellen en data-analysemethoden hierin als onmisbaar. We 
gebruiken sensoren en voorspellende modellen, waarmee we (gewenste) kwaliteit 
en kwantiteit voortdurend kunnen monitoren en proactief sturen. Kortom, we gaan 
van regie op techniek naar zelfregulerende techniek. Complexiteitsreductie, een 
van de andere instrumenten voor veerkracht, is nodig om datagestuurd werken 
effectief te kunnen inzetten.

FUNDAMENT TOEKOMST STRATEGIE VERTALING TOEPASSING UITVOERING

Leren van andere infrastructuren
Niet alleen wij, ook andere infrabeheerders staan voor de uitdaging hun netwerken 
te voorzien van voldoende flexibiliteit om tijdig te kunnen reageren op verande-
ringen in de samenleving. Vitens werkt daarom samen met andere infrabeheerders 
op dit vlak. Binnen kennisinstituut NGinfra delen en ontwikkelen infrabeheerders 
de kennis en vaardigheden die nodig zijn om infrastructuur toekomstbestendig te 
kunnen maken.
www.nginfra.nl

Automatisch containervervoer in de haven van Rotterdam
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We gaan van regie op 
techniek naar zelfregule-
rende techniek

 De klant centraal stellen

Tevreden klanten en stakeholders staan voorop, in alles 
wat we als drinkwaterbedrijf doen. We stellen hen daarom 
centraal in de dienstverlening en communicatie, en streven 
naar een vlekkeloos proces; in één keer en op tijd. We 
houden rekening met verschillende klantwensen en -eisen 
als het gaat om investeringen in infrastructuur. We zorgen 

voor flexibiliteit, bijvoorbeeld door in overleg met provincies voor zakelijke klan-
ten ook andere bronnen in te zetten, zodat we nieuwe (zakelijke) klanten tijdig 
van drinkwater kunnen voorzien en altijd kunnen anticiperen op veranderende 
maatschappelijke eisen. 

 Complexiteit reduceren

We hebben te maken met een grote verscheidenheid aan assets en op sommige 
plekken een grote lokale afhankelijkheid. Dat zorgt voor een verhoogde com-

plexiteit van onze infrastruc-
tuur. Voor meer veerkracht 
is het noodzakelijk deze te 
verlagen. 

We gebruiken niet overal 
dezelfde leidingen, coderin-
gen, pompen en zuiverings-
systemen. Dat komt mede 
doordat de waterbedrijven 
waarmee we zijn gefuseerd 
allemaal hun eigen systema-
tiek hadden. Daarnaast is de 
inrichting van de infrastruc-
tuur lokaal verschillend. Een 
gevolg daarvan is dat het wa-
ter op verschillende plaatsen 
(met verschillende drukzones) 
wordt opgeslagen en opnieuw 
verpompt. Hoe meer tussen-
stappen, des te complexer 
de infrastructuur. We zetten 
daarom in op uniformering en 
standaardisering. Ook onder-
zoeken we of door de aanleg 
van grote(re) ringstructuren 
(transportinfrastructuur die 
in ringvorm is aangelegd) het 
benodigde aantal reservoirs 
en pompen kan worden ver-
minderd en er meer flexibili-
teit in transportinfrastructuur 
kan worden gecreëerd. Ook 
wordt clustering van meerde-
re winvelden op één produc-
tielocatie toegepast om de 
flexibiliteit te verhogen. Een 
illustratief voorbeeld is in de 
bijlage uitgewerkt voor het 
cluster Gelderland-Achter-
hoek.

De watervoorziening in een veerkrachtige infrastructuur

Op systeemniveau
- Gezien over ons gehele distributiegebied (op systeemniveau) moeten er voldoen-

de onafhankelijke bronnen zijn, waarvan de beschikbaarheid en kwaliteit voor de 
lange termijn zijn geborgd. 

- Om het totale systeem flexibel en beheersbaar te maken, werken we met zelfvoor-
zienende clusters, bestaande uit minimaal twee winningen en productielocaties.

- We toetsen periodiek (in de langetermijnvisie op de infrastructuur) of aanvullende 
systeem- of clusteroverstijgende infrastructuur wenselijk is of dat er bijstelling van 
clustergrenzen nodig is. Om de flexibiliteit te verhogen, wordt op systeemniveau 
geüniformeerd en gestandaardiseerd op materiaal, werkwijze en inzetbaarheid.

Op clusterniveau
- De watervoorziening (aanbod en verdeling van het water) regelen we zoveel mo-

gelijk per cluster. Dat wil zeggen dat we streven naar een situatie waarin ieder 
cluster voldoende bronnen biedt om te voorzien in de eigen vraag. Als dit niet lukt, 
zoeken we naar clusteroverstijgende oplossingen.

- Clusters zijn zelfvoorzienend tijdens verstorende omstandigheden*. Hiervoor zijn 
back-upvoorzieningen aanwezig**. Mogelijkheden om de watervoorziening te rege-
len buiten het cluster worden getoetst aan de hierboven gestelde uitgangspunten 
op systeemniveau.

- Een cluster bestaat uit meerdere balansgebieden. Voor tijdelijke uitval van instal-
latie-onderdelen zijn onder normale omstandigheden back-upvoorzieningen aanwe-
zig binnen een balansgebied***. Balansgebieden zijn hierdoor flexibele bouwste-
nen in een cluster. 

- We bepalen in aparte afwegingsstudies hoe de watervoorziening plaatsvindt en 
de wijze waarop iedere productielocatie wordt ingezet. In waterverdelingsplannen 
maken we dit operationeel. 

- We verlagen de complexiteit op clusterniveau om onze flexibiliteit te verhogen.

Installatieniveau
De benodigde inzet van iedere productielocatie en de inzet van de transportinfra-
structuur worden vanuit het niveau van balansgebieden doorvertaald in eisen aan de 
afzonderlijke installaties.

zie bijlage p. 42

    * De Waddeneilanden willen volledig zelfvoorzienend worden. We ondersteunen pilots op dit 
gebied om daarmee de infrastructuur veerkrachtiger te maken, maar stemmen dit af met het 
moment dat de Wadleiding moet worden vervangen. 
  ** Daarvoor beschikken we over noodstroomaggregaten, (niet-)operationele reserves en leve-
ringszekerheidsmaatregelen als ringleidingen en geclusterde winvelden naar één productielocatie.
 *** Te denken valt aan opdeling in zuiveringsstraten met onderling afsluitbare koppelingen en 
redundante installatie-onderdelen om onderhoud mogelijk te maken naar één productielocatie.
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 Organisatieontwikkeling

Een veerkrachtige infrastructuur vraagt om een andere manier van werken en een 
ontwikkeling van ons als organisatie. Waar we van oudsher robuust en risicomij-
dend te werk gaan, zullen we in de nieuwe organisatie óók in staat moeten zijn 
robuust en flexibel slim te combineren. We moeten beter schakelen tussen ver-
schillende schaalniveaus en belanghebbenden om voortdurend de beste afweging 
te maken tussen kosten, prestaties en risico’s. Daarvoor moeten we grenzen ver-
leggen en intensiever en doelmatiger samenwerken, zowel intern als extern. En we 
moeten nog transparanter zijn over de keuzes die we maken en de reden waarom. 
Alle werkzaamheden zullen worden afgestemd op te behalen strategische doelen. 
We handhaven die uitvoering middels de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Daarnaast 
veranderen we van een ambacht- in een datagedreven organisatie, wat vraagt om 
nieuwe kennis en vaardigheden. 

Strategisch assetmanagement
Bij onderhoud en investeringen ten aanzien van onze drinkwaterinfrastructuur 
maken we een afweging tussen prestaties, kosten en risico’s, ofwel door het 
toepassen van strategisch assetmanagement. Niet alleen op het moment dat 
de beslissing wordt genomen, maar gedurende de gehele levensduur van de 
infrastructuur.

Nieuwe kennis,  
nieuwe collega’s

Door technologische innovatie ver-
anderen we van een ambachtgedre-
ven naar een meer datagedreven 
organisatie. Dat betekent dat er 
nieuwe en andere kennis nodig is 
in onze organisatie. Flexibilisering 
van de arbeidsmarkt biedt daarvoor 
kansen, maar ook uitdagingen. 
Parallel krijgen we namelijk te ma-
ken met de uitstroom van kennis 
door pensionering van collega’s. 
We waarborgen de continuïteit van 
kennis door nu al te investeren in 
nieuwe arbeidskrachten en door-
stroming van collega’s.

zie figuur p. 22
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Bij prestaties gaat het erom dat we onze 
kerntaak veiligstellen. We staan primair voor 
betrouwbaar drinkwater op ieder moment van 
de dag. We voldoen altijd aan Europese en 
nationale wet- en regelgeving en accepteren 
geen risico’s die dit minimumprestatieniveau 
in gevaar brengen. We werken klantgericht, 

zowel als het gaat om kwaliteit als om kwantiteit van drinkwater, handelen publiek 
verantwoordelijk en beschikken over voldoende veerkracht. Indien we beslissingen 
nemen die onze veerkracht vergroten, kan het zijn dat we beheersbare risico’s ac-
cepteren. We zien dit als extra prestaties boven op het gestelde minimum. In dat 
geval wegen we de risico’s, kosten en prestaties in samenhang met elkaar af.

Als we de kosten van een oplossing beoordelen, kijken we altijd naar de totale 
kosten over de gehele levensduur van de infrastructuur. Dus van planvorming tot 
en met sloop. Ook houden we rekening met de nieuwbouwwaarde en de maat-
schappelijke kansen (TOTEX). 

We beoordelen de risico’s voor onze drinkwaterinfrastructuur in samenhang met 
prestaties en kosten. Risico’s die onze betrouwbaarheid in gevaar brengen, heb-
ben de hoogste prioriteit. De risicotabel geeft weer tegen welke risico’s we onze 
infrastructuur willen en moeten beschermen. 

Strategisch assetmanagement

zie bijlage p. 43

Prestaties
Het gewenste prestatieniveau

Kosten
Kosten die we 

moeten betalen

Risico’s
Risico’s die we 

accepteren

We veranderen van  
een ambacht- naar een  
datagedreven organisatie

22 — Langetermijnvisie op onze infrastructuur 2016-2040

Centrale Waterverdeling, Zwolle



Schoon grondwater als primaire bron
Als drinkwaterbedrijf zijn we afhankelijk van schone, betrouwbare en voldoende 
bronnen voor het uitvoeren van onze kerntaak. We nemen daarin geen risico’s. 
We kiezen daarom voor goed beschermd, schoon grondwater als primaire bron. 
Dit zijn onze belangrijkste beweegredenen:
- Schoon grondwater heeft een constante temperatuur en kwaliteit. Het is micro-

biologisch stabiel.
- Er zijn geringe risico’s op onverwachte kwantiteitproblemen.
- De spreiding van bronnen over het distributiegebied is groot, waardoor risico’s 

op verstoringen klein zijn en er weinig transport nodig is.
- Daarmee is het ook de goedkoopste grondstof.

Als schoon en goed beschermd grondwater niet tot de mogelijkheden behoort, 
zijn we genoodzaakt minder goede bescherming te accepteren of een minder 
schone bron te gebruiken. We kiezen nooit bronnen met onbekende of onbe-
heersbare kwaliteitsrisico’s. Bij directe oppervlaktewinningen kiezen we altijd 
voor procesbekkens of bodempassages, om de risico’s te verkleinen. Administra-
tieve grenzen, bijvoorbeeld van bedrijven of overheden, mogen nooit beperkend 
zijn als het gaat om de keuze van een nieuwe winlocatie. Onderstaande tabel 
geeft de voorkeur voor bronnen weer op basis van kwaliteit.

Vertaling  |

Veerkrachtig van 
bron tot klant

Doorvertaling van de strategie in het 
drinkwaterproces van bron tot klant. 

Grondwater bevindt zich in goed doorlatende 
zandpakketten. Kleilagen erboven zorgen voor 
voldoende bescherming.

Beschikbaarheid van grondwater Natuurlijke bescherming van grondwater

zie tabel p. 24
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Verticale weerstand (c)

           Hoog (Kd >1500)

           Gemiddeld (750 < c < 1500)

           Laag (c < 750)

           Stad / bebouwde kom

Doorlaatvermogen (Kd)

           Hoog (Kd >1000)

           Gemiddeld (500 < Kd < 1000)

           Laag (Kd < 500)

           Stad / bebouwde kom



Bronkwaliteit behouden en verbeteren
We hebben zorgplicht voor onze bronnen. Daarom:
- willen we volledige grip hebben op het beheer van onze waterwingebieden;
- verwerven we strategische gronden, zodat we flexibel kunnen handelen als nieuwe 

winningen nodig zijn bij een toename van de vraag;
- pleiten we voor wettelijke bevoegdheden, zoals adviesrecht, verklaring van geen 

bedenkingen en toezichthoudende bevoegdheden voor het goed uitvoeren van 
onze kerntaak.

Wij vinden het daarnaast noodzakelijk en urgent om de doelen te halen die de 
Kaderrichtlijn Water (KRW) voorschrijft. Onze belangrijkste aandachtspunten 
om de bronkwaliteit te verbeteren en het zuiveringsniveau te verlagen zijn:
- Het zorgen voor passende bescherming van de bron. Door de lange reistijd 

van grondwater werken verontreinigingen nog jarenlang door. Daarom moeten 
we voorkomen dat verontreinigingen zich voordoen.

- Het reduceren van de negatieve invloed veroorzaakt door landbouw, met 
name als het gaat om bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen en mest. 
Dat doen we door te streven naar passende regelgeving en samenwerking 
(onder andere in pilots en convenanten).

- Het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater. Dat doen we door 
verontreinigende stoffen te identificeren en aan te pakken, en een effectieve 
ketenbenadering toe te passen. Ook gaan we door hydrologische maatregelen 
de invloed van oppervlaktewater in grondwater tegen.

- Inzetten op samenwerkingsverbanden met stakeholders in de waterketen die 
leiden tot een substantiële verbetering van de waterkwaliteit en een schone-
re bron. Die mogelijkheden zien we vooral aan het begin van de drinkwater-
keten, bijvoorbeeld in het wegnemen van medicijnresten bij de afvalwater-
zuivering of het wegnemen van lekkages van het riool. 

- Uitvoeren van systematische beoordelingen voor alle winningen om vast te 
stellen welke investeringen nodig zijn om de zuiveringsinspanning te kunnen 
verlagen. Dit wordt vastgelegd in gebiedsdossiers, die onder verantwoordelijk-
heid van de provincies vallen.

Samenwerken aan een passende ruimteclaim
Het grootste maatschappelijke knelpunt van de drinkwatervoorziening is niet 
het waterverbruik, maar het ruimtebeslag. Onze winningen en reserves leggen 
een grote claim op ruimte. We vinden het belangrijk dat deze claim in balans 
is. Een te kleine claim brengt de continuïteit van de drinkwatervoorziening in 
gevaar, een te grote claim belemmert onnodig andere ontwikkelingen. Naast 
de gewenste modernisering van bescherming kijken we samen met onze sta-

Winning 
onder dikke 

kleilaag

Winning 
onder matig 
doorlatende 

klei

Freatische 
winning

Oeverfiltraat-
winning of 

oppervlakte-
water met 
bekkens

Rechtstreekse 
oppervlakte-

winning

Schone natuurlijke omgeving

Agrarisch/stedelijk gebied  
zonder andere verontreinigingen  
of invloeden oppervlaktewater

Gebied met duidelijke invloeden 
oppervlaktewater

Grote kans op onbekende of 
onbeheersbare risico’s

Eerste voorkeur
Tweede voorkeur
Alleen als het niet anders kan
Geen optie

Bronvoorkeur op basis van kwaliteit

zie ook p. 8

zie ook p.26

24 — Langetermijnvisie op onze infrastructuur 2016-2040



keholders hoe het ruimtegebruik op een effectieve manier 
kan worden verminderd.

We zien beperkte mogelijkheden om het verbruik per inwo-
ner zelf verder te verminderen, zonder ongewenste gezond-
heidsrisico’s te introduceren. Toekomstige marktinnovaties 
die tot een lager waterverbruik leiden, gaan we niet uit de 
weg. We zetten ons ervoor in om zakelijk gebruik van drink-
water te beperken tot hoogwaardige toepassingen, brengen 
verantwoord drinkwatergebruik bij zakelijke gebruikers 
onder de aandacht en hanteren een ontmoedigingsbeleid 
voor brandblusaansluitingen. Waterverliezen in het drinkwa-
terproces houden we zo beperkt mogelijk. Afhankelijk van 
hoe de watervraag zich ontwikkelt, staan we ervoor open om 
samen met onze stakeholders de watervraag op een effec-
tieve manier te verminderen.

Aanpassen aan lokale dynamiek
Bestaande winningen in gebieden waar weinig veranderin-
gen in grondgebruik worden verwacht (laag-dynamische 
gebieden) en onder zeer dikke ondoorlatende kleilagen 
worden robuust ingezet. Aan deze winningen worden hoge 
prestatie-eisen gesteld. Dat betekent dat we deze winningen 
optimaal benutten, maar wel op zo’n manier dat ze duur-
zaam kunnen worden ingepast in de omgeving. Dat doen we 
bijvoorbeeld door te zoeken naar functiecombinaties, een 
inrichting te realiseren die past bij de lokale omgeving en 
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De winning en het productiebedrijf Leidsche Rijn zijn geïntegreerd in een woonwijk.

  Natuur per km2

             0 - 50% natuur

             50% - 75% natuur

             75% - 100% natuur

Laag-dynamische gebieden
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de waterhuishouding en de onttrekking van grondwater op elkaar af te stemmen. 
Bestaande winningen en beschermingsgebieden in gebieden met snelle(re) ver-
anderingen in grondgebruik zijn misschien meer geschikt om flexibel in te zetten 
als dit nodig is. De prestatie-eisen aan de inrichting van de winningen worden 
afgestemd op het belang van de specifieke winning voor de waterverdeling en 
het risico van externe bedreigingen als antropogene stoffen en invloeden van 
oppervlaktewater.

Flexibele bescherming als het kan
We willen het beschermingsbeleid zodanig inrichten dat we 
beschermd zijn tegen werkelijke risico’s. We zijn flexibel 
waar het kan en streng als het moet om de betrouwbaar-
heid van drinkwater te borgen. 4D-beschermingsgebieden, 
waarbij naast de drie ruimtelijke dimensies ook rekening 
wordt gehouden met veranderingen in de tijd, en ‘early 
warning’-systemen zijn hier onderdeel van. Dit geldt voor 
de wingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en 
intrekgebieden. Flexibel als het kan, streng als het moet, 
wil zeggen:
- Vormen activiteiten geen risico, dan staan we dit toe. 
Kansen of maatregelen die de kwaliteit van de bron verho-
gen, worden door ons ondersteund. 
- Activiteiten met beheersbare risico’s kunnen plaatsvin-
den, mits deze worden gecompenseerd door het wegnemen 
van risico’s op andere plekken rondom de winning.
- Zolang andere activiteiten, denk aan het winnen van 
schaliegas of agrarische activiteiten, geen bedreiging 
vormen voor de uitvoering van onze kerntaak, nemen we 
een neutrale houding aan. Als ontwikkelingen onbekende 
of onbeheersbare risico’s met zich meebrengen, geldt het 
voorzorgprincipe. Dat betekent dat we ons best zullen doen 

deze ontwikkelingen tegen te houden of te beperken. Dit geldt niet alleen voor 
het beschermingsgebied, maar voor het gehele intrekgebied. Dat doen we door:
• top-down actieve beleidsbeïnvloeding te voeren;
• bottom-up de risico’s weg te nemen, bijvoorbeeld door samen met boeren te 

experimenteren met andere bemesting.
- Worden ontwikkelingen toegestaan die onze drinkwatervoorziening in gevaar bren-

gen, dan zijn we genoodzaakt om (tegen financiële vergoeding) te vertrekken.

Tijdig te ontwikkelen reserves
Om aan onze leveringsplicht te kunnen voldoen, zorgen we voor voldoende capa-
citeit en extra reserves in onze drinkwaterinfrastructuur. Deze bevinden zich op 
verschillende plekken in de infrastructuur en voorzien in jaar-, dag- of uurcapa-
citeit.

We houden bedrijfsreserves in onze winvergunningen aan om veranderingen voor 
de komende tien jaar op te vangen. Deze reserves kunnen zowel operationeel als 
niet-operationeel worden ingezet. Operationele reserves (OR) kunnen snel worden 
ingezet bij acute verontreiniging, droge zomers en nieuwe zakelijke klanten. Dit 
is direct inzetbare capaciteit, waarvoor dezelfde bescherming geldt als bestaan-
de winningen. Met niet-operationele reserves (NOR) kunnen we anticiperen op 
structurele groei in watervraag of noodgedwongen sluiting van (een deel van) de 
winningen. Dit is binnen vijf jaar inzetbare capaciteit. De bescherming is daarom 
gericht op het voorkomen van risico’s voor de langere termijn (na vijf jaar). Net 
als bij andere grondwaterbedrijven mogen zowel de NOR als de OR niet onder de 
tien procent komen. We streven ernaar dit per cluster te regelen.

Aanvullende strategische voorraden (ASV’s) moeten onvoorziene ontwikkelingen 
na tien jaar kunnen opvangen en nationale grondwaterreserves (NGR’s) zijn er om 
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Waterwin-, intrek- of  
grondwaterbeschermingsgebied? 
De grond direct rondom onze winputten heet het 
waterwingebied. Binnen dit gebied heeft het grond-
water maximaal 60 dagen nodig om de filters van 
de winning te bereiken. In dit gebied gelden zeer 
strenge regels als het gaat om andere activiteiten dan 
de productie van drinkwater. Het grondwaterbescher-
mingsgebied ligt als een schil om het waterwingebied 
heen. Ook hier gelden strenge regels voor andere 
activiteiten die een gevaar voor de drinkwatervoorzie-
ning zouden kunnen vormen. De buitengrens wordt 
gevormd door de lijn, vanwaar het grondwater een 
periode van 25 jaar nodig heeft om de filters van de 
winning te bereiken. De laatste schil wordt gevormd 
door het intrekgebied. Dit gebied wordt beschermd 
met tenminste een 100-jaarsgrens. Dit is een alge-
mene indeling waarvoor de provincie de zones op 
eigen wijze vaststelt. 



grootschalige ingrijpende veranderin-
gen en rampen op te vangen. Aange-
zien hier altijd sprake is van een grote 
mate van onzekerheid is flexibiliteit 
gewenst. Dit betekent dat strategische 
reserves tijdig te ontwikkelen moeten 
zijn en er geen onomkeerbare ruimte-
lijke ontwikkelingen (bovengronds en 
ondergronds) plaats mogen vinden. De 
begrenzing en het beschermingsniveau 
van NGR’s moeten zodanig zijn dat 
het ruimte laat voor ASV’s en voor be-
staande winningen en bedrijfsreserves.

We blijven voortdurend in gesprek 
met provincies over het reserveren 
van ruimte voor ASV. Het GE-scenario 
(hoofdstuk Toekomst) is hierin voor 
ons maatgevend. Het is een provin-
ciale bevoegdheid om ASV’s aan te 
wijzen. 

Gepaste zuivering
We leveren drinkwater van hoogwaar-
dige kwaliteit. We houden ons aan de 
volgende afspraken met betrekking tot 
zuivering:
- Natuurlijke zuiveringsprocessen 

(beluchting en filtratie), uitwisse-
lingszuivering (ionenwisseling) en 
verwijderingszuivering (actieve koolfil-
tratie, membraanfiltratie) hebben de 
voorkeur boven chemische zuivering. 

- Ondergrondse zuivering doen we 
alleen als het proces beheersbaar is 
en de kwaliteitsrisico’s beperkt zijn. 

- Omdat comfort voor onze klanten 
hoge prioriteit heeft, passen we geen 
chloring toe op ons drinkwater*, leve-
ren we een constante lage tempera-
tuur en gaan we kalkafzetting zoveel 
mogelijk tegen. 

- We intensiveren de zuivering, indien 
nodig.

Bewaken van drinkwaterkwaliteit
De kwaliteit van het drinkwater dat 
we leveren is afhankelijk van verschil-
lende factoren die voortvloeien uit 
het win-, zuiverings- én distributie-
proces. We werken met zogenaamde 
barrières die de kwaliteit waarborgen 
– een schone bron als eerste barrière, 
passende zuivering als tweede en het 
tegengaan van kwaliteitsverslechtering 
tijdens de distributie als derde barriè-
re. Kwaliteit of beslissingen ten gunste 
van de kwaliteit beoordelen we, aanvullend op de bronvoorkeur en passende 
zuivering, volgens de volgende afspraken:

* Tenzij er sprake is van een calamiteit en het 
desinfectiebeleid in werking treedt.
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- We monitoren de kwaliteit met behulp van nieuwe technologieën die ons in 
staat stellen om meer en in lagere concentraties stoffen te signaleren. Daarbij 
focussen we hoofdzakelijk op stoffen met (mogelijke) toxicologische effecten op 
de mens. Met behulp van ‘early warning’-systemen en breed screenende tech-
nieken houden we de risico’s nauwlettend in de gaten en ondernemen we actie 
als de signaleringswaarde wordt overschreden.

- We doen pilots zodat we de waterkwaliteit op termijn datagestuurd kunnen 
bewaken en sturen. Daarvoor maken we gebruik van sensoren die de kwaliteit 
van drinkwater overal en realtime kunnen monitoren, en op basis daarvan de 
kwaliteit (model-based) kunnen voorspellen. Dit gebruiken we voor proactieve 
klantcommunicatie. 

- Drinkwater dat direct uit het productiebedrijf komt, moet biologisch en che-
misch stabiel zijn. Daarmee bedoelen we dat de kwaliteit zodanig is dat er geen 
vermenigvuldiging van micro-organismen in het distributienet kan optreden en 
leidingmaterialen niet kunnen worden aangetast. Dat staat in het wettelijke 
Drinkwaterbesluit en in onze eigen gestelde minimale grenswaarden (die in een 
aantal opzichten nog iets strenger zijn dan de wettelijke norm). We monitoren 
de kwaliteit zo goed mogelijk en gebruiken nieuwe technologieën om dit te 
verbeteren.

- Daarnaast streven we naar een minimum aantal deeltjes (zoals ijzer en man-
gaan), zodat de kans op bezinking en daarmee de kans op opwerveling en 
bruinwaterklachten zo klein mogelijk is. 

- De drempelwaarden geven de kwaliteit aan die we nastreven en zijn leidend in 
onze keuzes bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

- Levering van grijs water, ook wel huishoudwater genoemd, is voor drinkwaterbe-
drijven verboden*. Alleen onder strikte voorwaarden kan een ontheffing worden 
verleend, bijvoorbeeld voor het gebruik van regen- en grondwater voor het 
doorspoelen van toiletten via een collectieve installatie. Ondanks deze uitzon-
deringen leveren wij geen huishoudwater aan klanten, omdat we het risico op 
vermenging van drink- en grijs water te groot vinden.

Veerkrachtig leidingstelstel
Leidingen en transportsystemen waarmee drinkwater naar onze klanten wordt ge-
bracht zijn een cruciaal onderdeel in onze drinkwaterinfrastructuur. In ons leiding-
stelsel bouwen we robuustheid en flexibiliteit in. Dat wil zeggen dat we leverings-
zekerheid inbouwen en kwaliteitsrisico’s minimaliseren, maar ook flexibel kunnen 
reageren op verzoeken van derden en veranderingen in de vraag. Dat doen we door:
- Samenwerking bij leidingaanleg
In de boven- en ondergrond raakt het steeds voller. Daardoor is de kans op 
schade aan leidingen en kabels toegenomen en is er minder ruimte voor nieuwe 
assets. Om risico’s te verminderen, gaan we op lokaal niveau de dialoog aan 
met onze stakeholders en collega-netbeheerders. We zien de voordelen voor 
combi-aanleg en onderlinge afstemming van aanleg-, vervangings- en sanerings-
opgaven in termen van bereikbaarheid, overlast voor de klant en kosten. We 
bieden waar mogelijk flexibiliteit in onze planning, maar vervangen alleen wat 
vervangen moet worden.
- Passende materiaalkeuze
We gebruiken per locatie het best passende leidingmateriaal, op basis van data-
gedreven risicoprofielen. Vanwege de hanteerbaarheid, de relatief kleine kans op 
microbiologische nagroei en de minimale doordringbaarheid is pvc onze eerste 
keus. Voor transportleidingen die een hogere spanning of druk moeten aankun-
nen of op bijzondere plekken, zoals bij een tankstation met kans op verontreini-
ging, kiezen we ook voor afwijkende materialen.
- Vertakt aanleggen
Onze ontwerpfilosofie is gebaseerd op het (waar mogelijk) vertakt aanleggen van 
leidingen, zodat de stroomsnelheid hoog blijft en stilstaand water wordt voorko-
men. Zo is de kwaliteitsvermindering door transport in de leidingen minimaal en 
kunnen we biologisch stabiel drinkwater leveren.

 *Door VROM op 13 augustus 2003 in een 
beleidsstandpunt aan de Tweede Kamer 
gezonden.
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Leveringszekerheid garanderen
Onze leveringszekerheid is, ook bij calamiteiten, opgenomen in de Drinkwa-
terwet*. We zijn daarom continu scherp op de technische prestaties van onze 
leveringsassets. Per leidingtype – ingedeeld naar functionaliteit – stellen we 
kennisregels op, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van sensoren. We 
benutten de kansen van de inzet van sensoren en monitoring, en zijn ons ervan 
bewust dat dit de waterverdeling en kwaliteitsbewaking de komende jaren 
ingrijpend zal veranderen. Om technische prestaties te monitoren en te verbe-
teren, meten we ondermaatse leveringsminuten (OLM). Deze indicator meet 
leveringsonderbrekingen, wat we uitbreiden met de indicatoren waterkwaliteit, 
waterdruk, klantperceptie en de impact van en de communicatie over onder-
maatse situaties.

Door inzet van nieuwe technieken en data-analyse vergroten we het inzicht in 
de actuele conditie, levensduur en faalfactoren van onze assets. Deze kennis 
gebruiken we om op het juiste moment onderhoud te kunnen plegen, te vervan-
gen, kosten te besparen en overlast voor klanten te beperken en te voorkomen. 
Kennisontwikkeling van de assets met de hoogste vervangingswaarde heeft de 

Aanwezigheid in gemengd ruw water:

Misschien 
op termijn

Incidenteel Structureel

> Grenswaarde

> Signaleringswaarde en < grenswaarde 
(toxicologisch relevant)

> Signaleringswaarde en < grenswaarde 
(niet-toxicologisch relevant), meerdere stoffen

> Signaleringswaarde en < grenswaarde 
(niet-toxicologisch relevant), één stof

> Drempelwaarde en < signaleringswaarde

< Drempelwaarde 

< Drempelwaarde (ver daaronder)

Overperformance

Gewenste situatie

Voorbereidende maatregelen

Acuut maatregelen nemen

Inzicht in verontreiniging
Met deze verbeterde meettechnieken treffen we vaker en meer verschillende toxische stoffen en organische 
microverontreinigingen in grondwater en drinkwater aan. Ook stoffen waarvan de risico’s voor de menselijke 
gezondheid niet volledig bekend zijn. We doen daarom onderzoek naar mogelijke verontreinigingen die een 
bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid en/of voor winningen. Inzicht in medicijnresten en in nieuwe 
activiteiten in de ondergrond ten gevolge van de energietransitie hebben prioriteit. 

Vreemde stoffen: wanneer gaan we over tot actie? 

Drie kwaliteitswaarden
Grenswaarde
Waarde waaraan de drinkwaterkwaliteit dient te voldoen. Strenger of 
gelijk aan de normen van het wettelijke Drinkwaterbesluit 2011.
Drempelwaarde
Waarde voor de drinkwaterkwaliteit die door ons wordt nagestreefd. 
Deze is iets strenger dan de grenswaarde. Bij nieuwbouw- en renova-
tieprojecten is deze waarde leidend, mits de kosten acceptabel zijn. 
Deze waarden hebben geen wettelijke status.
Signaleringswaarde
Waarde tussen drempel en grenswaarde waarbij actie noodzakelijk is.

FUNDAMENT TOEKOMST STRATEGIE VERTALING TOEPASSING UITVOERING

* Bij uitval van (een onderdeel van) de drink-
waterinfrastructuur moet binnen 24 uur drie 
kwart van de maximale dagvraag worden ge-
leverd. Dit geldt voor aansluitingen of clusters 
van aansluitingen met een verbruik gelijk aan 
dat van 2.000 huishoudelijke aansluitingen 
of meer.
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hoogste prioriteit. Bij het opstellen van de kennisregels en het vervangings-
beleid kijken we altijd naar de totale levensduur van de assets (Life Cycle 
Management).
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Percentage per cluster

            minder dan 5%

            5% tot 10%

            10% tot 20%

            meer dan 20%

 
Hoe we in de praktijk invulling geven aan de strategie is afhankelijk van de hui-
dige situatie en ontwikkelingen die op ons afkomen. We volgen hoe trends zich 
ontwikkelen in de tijd en beoordelen voortdurend of de oplossingen van vandaag 
nog steeds de juiste zijn voor morgen. In de langetermijnvisie kijken we of er 
vanuit de huidige situatie clusteroverstijgende oplossingen nodig zijn.

We zien dat op dit moment in de clusters Friesland, Overijssel (Noord en Zuid) en 
Veluwe de normen voor de operationele en niet-operationele reserves niet worden 
gehaald. Er is sprake van onderdekking. Verdere vraagstijging leidt tot een tekort 
aan vergunningscapaciteit. In dezelfde clusters verwachten we op dit moment 
een stijging in de drinkwatervraag. Op systeemniveau (en voor een deel ook op 
clusterniveau) hebben we een aantal mogelijkheden voor het vergroten van onze 
veerkracht geformuleerd.

Twee strategische kernen
Om de mogelijke groei en structure-
le dekkingsproblemen op te vangen, 
hebben we aan de hand van vier toe-
komstscenario’s mogelijke oplossingen 
geformuleerd. Deze zijn getoetst aan 
de hand van mogelijke risico’s om te 
bepalen of ze voldoende veerkrachtig 
zijn. Op basis van deze toetsing kiezen 
we ervoor om twee strategische kernen 
te ontwikkelen voor clusteroverstij-
gende watervoorziening: Flevolint en 
IJsselvallei. Deze liggen centraal ten 
opzichte van de aangewezen groeire-
gio’s en de gebieden met onderdek-
king. Daardoor bieden ze veel flexibi-
liteit. Daarnaast is het mogelijk deze 
robuust in te zetten. Andere mogelijk-
heden die we onderzoeken als eventue-
le aanvulling op de strategische kernen 
zijn Stuwwallen en Diepe winningen en 
brak water.

Clusterniveau
Naast de te ontwikkelen strategische 
kernen beoordelen we de benodigde 
inzet van productielocaties en trans-
portinfrastructuur op clusterniveau. 
Per cluster zien we in relatie tot de 
verwachte onderdekking in ieder geval 
de volgende mogelijkheden voor het 
vergroten van onze veerkracht.

Toepassing |

Nieuwe winmogelijkheden

Toepassing van de strategie op huidige knelpunten 
waar clusteroverstijgende oplossingen voor nodig zijn.

Percentage per cluster

            minder dan 5%

            5% tot 10%

            10% tot 20%

            meer dan 20%

Verwachte reserves 2020

Operationele reserves Niet-operationele reserves

Operationele reserves Niet-operationele reserves

Verwachte reserves 2040

zie bijlage p. 43

FUNDAMENT TOEKOMST STRATEGIE VERTALING TOEPASSING UITVOERING

Langetermijnvisie op onze infrastructuur 2016-2040 — 31



FLEVOLAND

NOORD-HOLLAND

GRONINGEN

DRENTHE

GELDERLAND

OVERIJSSEL

UTRECHT

NOORD-BRABANT

FRIESLAND

FLEVOLAND

NOORD-HOLLAND

GRONINGEN

DRENTHE

GELDERLAND

OVERIJSSEL

UTRECHT

NOORD-BRABANT

FRIESLAND

FLEVOLAND

NOORD-HOLLAND

GRONINGEN

DRENTHE

GELDERLAND

OVERIJSSEL

UTRECHT

NOORD-BRABANT

FRIESLAND

FLEVOLAND

NOORD-HOLLAND

GRONINGEN

DRENTHE

GELDERLAND

OVERIJSSEL

UTRECHT

NOORD-BRABANT

FRIESLAND

Clustergrens

Zelfvoorzienend

Verwachte groeigebieden

Verwachte onderdekking

Continueren huidige 
watervoorziening

IPL-locaties

Nieuwe winmogelijkheden

Stuwwallen

Strategisch Hart IJsselvallei

Strategisch Hart Flevolint

IJsselvallei
De IJssel loopt centraal door ons 
distributiegebied en bevat water aan het 
einde van het watersysteem. We zien 
mogelijkheden voor oevergrondwaterwin-
ningen langs de rivier. De bodempassage 
vergroot de kwaliteit ten opzichte van 
oppervlaktewater. Daarnaast is winning 
van diep grondwater mogelijk, waarbij 
slimme wintechnieken moeten worden 
ingezet om verzilting te voorkomen.

Hart Flevolint
In en dicht bij Flevoland kwelt water op 
van de Veluwe en de Utrechtse Heuvel-
rug. De provincie Flevoland heeft 
daarnaast diep grondwater gereserveerd 
voor drinkwater. Deze bronnen zijn goed 
beschermd en de bestaande Vitens-win-
ningen hebben uitbreidingspotentieel. 
Deze kunnen op de bestaande ringstruc-
tuur en/of op een nieuwe ringstructuur 
richting Amersfoort of Utrecht worden 
aangesloten. Daardoor zijn ze inzetbaar 
als oplossing voor groei in Utrecht én in 
Flevoland. 

Stuwwallen
Op de Sallandse en Utrechtse Heuvelrug 
en de Veluwe zijn veel mogelijkheden 
voor een duurzame wateronttrekking.  
De Veluwe kent een grote schone 
grondwatervoorraad die jaarlijks met 
bijna 500 miljoen m3 wordt aangevuld. 
De onttrekking van water uit de stuwwal-
len kan vooral langs de randen plaatsvin-
den, waardoor negatieve ecologische 
effecten afnemen en water aan het einde 
van het watersysteem wordt gebruikt. 

-
gen oppervlaktewater kunnen negatieve 
ecologische effecten verder worden 
verminderd. Dit wordt momenteel op een 
aantal plaatsen op de Veluwe gedaan,  
en de mogelijkheden om dit verder uit te 
breiden worden onderzocht.

Diepe winningen en brak water
In bijna ons hele distributiegebied hebben 
we te maken met brak water in de diepe 
ondergrond. Dit is grondwater met een 
licht verhoogde concentratie zout, maar 
zonder antropogene invloeden. We 
kampen hierdoor met winningen met een 
te hoog zoutgehalte. Door het gebruik 
van slimme wintechnieken kan het zoete 
water, dat zich dicht bij het brakke water 
bevindt, duurzaam worden gewonnen. 
Waar mogelijk en noodzakelijk maken we 
gebruik van deze wintechnieken. 
Daarnaast zien we potentie voor het 
winnen van brak water. Voor het 
restproduct brijn (ingedikt zout) dat 
vrijkomt bij het produceren van drinkwa-
ter uit brak water is echter nog geen 
betaalbare herbestemming. Daardoor is 
dit nu nog geen haalbare oplossing, maar 
we onderzoeken hoe we de afzet van 
brijn rendabel kunnen maken, zodat we 
deze wintechniek in de toekomst kunnen 
toepassen.
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FLEVOLAND

NOORD-HOLLAND

GRONINGEN

DRENTHE

GELDERLAND

OVERIJSSEL

UTRECHT

NOORD-BRABANT

FRIESLAND

FLEVOLAND

NOORD-HOLLAND

GRONINGEN

DRENTHE

GELDERLAND

OVERIJSSEL

UTRECHT

NOORD-BRABANT

FRIESLAND

 Stuwwallen

Op de Sallandse en Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe zijn veel mogelijk-
heden voor een duurzame wateronttrekking.  
De Veluwe kent een grote schone grondwatervoorraad die jaarlijks met 
bijna 500 miljoen m3 wordt aangevuld. De onttrekking van water uit de 
stuwwallen kan vooral langs de randen plaatsvinden, waardoor negatieve 
ecologische effecten afnemen en water aan het einde van het watersysteem 
wordt gebruikt. Door infiltratie van schoon en gebiedseigen oppervlaktewa-
ter kunnen negatieve ecologische effecten verder worden verminderd. Dit 
wordt momenteel op een aantal plaatsen op de Veluwe gedaan,  
en de mogelijkheden om dit verder uit te breiden worden onderzocht.

Diepe winningen en brak water

In bijna ons hele distributiegebied hebben we te maken met brak water in 
de diepe ondergrond. Dit is grondwater met een licht verhoogde concentratie 
zout, maar zonder antropogene invloeden. We kampen hierdoor met winningen 
met een te hoog zoutgehalte. Door het gebruik van slimme wintechnieken kan 
het zoete water, dat zich dicht bij het brakke water bevindt, duurzaam worden 
gewonnen. Waar mogelijk en noodzakelijk maken we gebruik van deze win-
technieken. Daarnaast zien we potentie voor het winnen van brak water. Voor 
het restproduct brijn (ingedikt zout) dat vrijkomt bij het produceren van drink-
water uit brak water is echter nog geen betaalbare herbestemming. Daardoor 
is dit nu nog geen haalbare oplossing, maar we onderzoeken hoe we de afzet 
van brijn rendabel kunnen maken, zodat we deze wintechniek in de toekomst 
kunnen toepassen.

 Hart Flevolint

In en dicht bij Flevoland kwelt 
water op van de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug. De provin-
cie Flevoland heeft daarnaast 
diep grondwater gereserveerd 
voor drinkwater. Deze bronnen 
zijn goed beschermd en de 
bestaande Vitens-winningen heb-
ben uitbreidingspotentieel. Deze 
kunnen op de bestaande ring-
structuur en/of op een nieuwe 
ringstructuur richting Amersfoort 
of Utrecht worden aangesloten. 
Daardoor zijn ze inzetbaar als 
oplossing voor groei in Utrecht 
én in Flevoland. 

 IJsselvallei

De IJssel loopt centraal door ons 
distributiegebied en bevat water 
aan het einde van het watersys-
teem. We zien mogelijkheden 
voor oevergrondwaterwinningen 
langs de rivier. De bodempassage 
vergroot de kwaliteit ten opzichte 
van oppervlaktewater. Daarnaast 
is winning van (diep) grondwater 
mogelijk, waarbij voor de diepe 
winning slimme wintechnieken 
moeten worden ingezet om verzil-
ting te voorkomen.

Friesland
Friesland voorziet in de eigen watervoorziening. 
Overijssel Noord
- De winning Engelse Werk wordt zo robuust mogelijk gemaakt vanwege de gevoe-

ligheid voor ruimtelijke conflicten.
- De Sallandse Heuvelrug en diepe grondwaterbronnen zijn waardevolle robuuste 

winningen en worden waar mogelijk ingezet. De diepe winningen in Salland zijn 
ook onderdeel van de strategische kern IJsselvallei.

- Alleen als er geen alternatieven mogelijk zijn, breiden we de winning Vechter-
weerd uit, gezien de grote gevoeligheid voor kwaliteits- en kwantiteitsveranderin-
gen door de onttrekking uit een kleine waterloop, de Vecht.

- We werken mogelijkheden voor clustering in Diepenveen (Zutphenseweg, Cein-
tuurbaan, Boerhaar en Schalkhaar) en Wierden (Hoge Hexel) uit.

Nieuwe winmogelijkheden en strategische kernen
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Overijssel Zuid (Twente)
- We werken samen met onze stakeholders verder aan 
de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om onder-
dekking in de regio op te lossen. Dit doen we onder de 
noemer ‘Zoektocht Twente’.
- Voor mogelijke vraagwijzigingen op zeer lange termijn 
kijken we ook buiten de regio naar andere reserves. De 
mogelijke inzet daarvan wordt uitgewerkt in een optima-
lisatiestudie en daarna in infrastructuurplannen.
Gelderland-Veluwe
- We onderzoeken of de onderdekking kan worden opge-
lost door maximale benutting van de Veluwe als bron.
- Als er meer capaciteit is dan vraag kijken we of de 
capaciteit van de Veluwe als bron kan worden benut voor 
andere clusters.

- We kijken of er meer flexibiliteit uit vergunningsvoorwaarden kan worden gehaald 
om veranderingen in vraag en aanbod op te vangen.

- We onderzoeken of een verbinding van Veluwe Noord richting Zwolle en Kampen 
een mogelijkheid is.

Gelderland-Achterhoek
- Doordat in de Achterhoek veel winningen kwetsbaar zijn voor verontreinigingen 

door het landgebruik en de relatief ongunstige bodemopbouw, kijken we of nood-
zakelijke bescherming mogelijk is. Dit met als doel de winningen op een maat-
schappelijk verantwoorde manier robuust te maken, zodat KRW-doelen worden 
gehaald. Als dit niet haalbaar is, zetten we de winningen in als bedrijfsreserve. 
Indien ook dit niet mogelijk is, wordt levering vanuit andere clusters gerealiseerd 
en sluiten we de winningen. Voor de winning Lochem geldt dat we onderzoeken 
of een alternatief winveld handhaving van de locatie mogelijk maakt.

- We onderzoeken of de aanleg van een verbinding van de Achterhoek richting 
Overijssel Zuid mogelijk is.

Zoektocht Twente
De onderdekking in Overijssel Zuid wordt veroorzaakt door 
de beperkte winmogelijkheden in het gebied, het kwetsbare 
landschap en de relatief grote vraag door steden als En-
schede, Hengelo en Almelo. Onder voorzitterschap van de 
provincie Overijssel is de ‘Zoektocht Twente’ gestart om de 
wincapaciteit in het gebied te verhogen en te zoeken naar 
een oplossing. Naar verwachting zal de provincie Overijssel 
begin 2017 een besluit nemen over de realisatie van aanvul-
lende wincapaciteit.

Spoelwatervijver bij productiebdrijf Engelse Werk (Zwolle)
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Gelderland-Rivierengebied
- We werken clustering van Muntberg op Heumensoord uit.
- Het Rivierengebied is zelfvoorzienend, het levert water aan de Achterhoek en in 

een kleinere hoeveelheid aan de Veluwe.
- De winningen in het rivierengebied maken we zo robuust mogelijk. Deze zetten 

we als eerste in als er dekkingsproblemen ontstaan in de Achterhoek of op de 
Veluwe.

Utrecht en Flevoland
Beide clusters moeten een toenemende vraag kunnen opvangen. Daarom zijn deze 
clusters gezamenlijk uitgewerkt. In aanvulling op de keuze voor twee strategische 
kernen zien we de volgende mogelijkheden:
- We onderzoeken de mogelijkheden van Flevolint en maken met de provincies 

afspraken over de inzet van de winningen Holk, Eemdijk en de winningen en 
reserveringsgebieden in Flevoland. De winning Holk is ook in de studie Interpro-
vinciale leveringen* (IPL) als interessante mogelijkheid naar voren gekomen.

- De locatie Schalkwijk, die naar aanleiding van de studie IPL is gekozen, wordt 
verder uitgewerkt en in het infrastructuurplan Utrecht afgewogen tegen de mo-
gelijkheden binnen Flevolint.

- We werken in een aparte studie of in het infrastructuurplan clustering van 
Blokland op Nieuwegein, Bilthoven op Beerschoten en De Meern op Leidsche 
Rijn uit in infrastructuurplannen.

- We onderzoeken of we een eigen productiebedrijf op Spiekzand kunnen ontwik-
kelen, eventueel met uitbreiding van de winning. Ook dit werken we uit in het 
infrastructuurplan Flevoland.

 

*Een studie van Vitens in samenwerking 
met provincies naar het realiseren van 
behoeftedekking over de provinciegrenzen 
heen (2015).
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Deze langetermijnvisie op infrastructuur bevat een algemene 
strategie (hoofdstuk Veerkrachtig vooruit) en clusteroverstijgen-
de oplossingen (hoofdstuk Nieuwe winmogelijkheden). Beide 
resulteren in activiteiten en doelen voor de komende jaren. Dit 
hoofdstuk bevat de agenda tot de volgende langetermijnvisie (of 
herijking) in 2020. 

Veerkracht in de organisatie
Veerkracht ontstaat door flexibiliteit en robuustheid slim te com-
bineren. We gebruiken daarvoor de volgende instrumenten: inte-
graal werken, snel en adaptief ontwikkelen, benutten van nieuwe 
technologie, de klant centraal stellen, complexiteit reduceren en 
organisatieontwikkeling. In 2020 is/zijn:
- voor alle clusters infrastructuurplannen gemaakt. Daarin staat 

hoe invulling wordt gegeven aan veerkracht en wat dit betekent 
voor de vereiste prestaties van de infrastructuur;

- het concept veerkracht verder uitgewerkt in de werkprocessen 
van ontwerp en aanleg, assetmanagement en de operationele 
processen;

- veerkracht en de bijbehorende vertaling leidend voor zowel in- 
als externe werkzaamheden;

- de noodzakelijke organisatie-ontwikkeling gerealiseerd.

Kennisagenda
Het ontwikkelen van nieuwe en het vastleggen van bestaande 
kennis zien we als een belangrijke, continue taak. Niet alleen 
in de komende jaren, maar ook daarna. We ontwikkelen nieuwe 
kennis idealiter in samenwerking met andere kennisinstituten, samenwerkings-
partners en stakeholders. Leidende thema’s in de kennisagenda zijn betrouwbaar-
heid, veerkracht, klantgerichtheid en publieke verantwoordelijkheid, de pijlers van 
het gewenste prestatieniveau (zie paragraaf Strategisch assetmanagement). Op de 
agenda staan:

Betrouwbaarheid, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, van de drinkwatervoorziening 
borgen.
- We hebben meer inzicht in de risico’s, kosten en gewenste prestaties in alle 

verschillende processtappen, dus van bron(bescherming) tot klant. 
- We hebben meer inzicht in de risico’s van nieuwe onder- en bovengrondse activi-

teiten (zoals schaliegas), en weten hoe we bronnen daar passend tegen bescher-
men.

- We hebben onze kennis over nieuwe technologieën en modelanalysemethoden 
vergroot, weten hoe we deze technologieën en methoden optimaal benutten en 
geven hier in de praktijk invulling aan.

- De resultaten van metingen en (model)analyses worden gebruikt en zijn zicht-
baar in geëiste of gerealiseerde prestaties van de verschillende processtappen.

Veerkracht van de totale drinkwaterinfrastructuur verhogen. 
- We hebben betere kennis van de huidige technische en financiële conditie van 

de verschillende onderdelen van onze fysieke infrastructuur. We weten voor de 
kritische onderdelen welke (rest)levensduur we kunnen verwachten en zijn in 
staat dit door te vertalen in assetmanagementstrategieën. 

- Met behulp van nieuwe technologie kunnen we processen sturen betreffende wa-

Uitvoering  |

Agenda en acties
De actiepunten die op de agenda staan tot de 
volgende langetermijnvisie of herijking in 2020.
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terverdeling, kwaliteitscontrole, lekdetectie, storingsmeldingen en watergebruik. 
Deze kennis gebruiken we ook om klantgerichter te kunnen werken.

- We weten hoe we de drinkwaterinfrastructuur veerkrachtig kunnen inzetten en 
doen onderzoek naar publiek verantwoordelijke hydrologische en ruimtelijke 
inpassingstrategieën.

- We hebben meer inzicht in maatschappelijke en economische ontwikkelingen, 
zoals de transitie naar een circulaire economie en de gevolgen voor onze drink-
waterinfrastructuur.

 
Over de clusters heen
In 2020 willen we de volgende resultaten hebben geboekt:
- IJsselvallei
De mogelijkheden om (oever)grondwater en diep grondwater te winnen zijn onder-
zocht en afgestemd met de provincies Overijssel en Gelderland.
- Flevolint
De potentie van bestaande winningen en reserveringen zijn bekend en er zijn met 
de provincies Gelderland, Utrecht en Flevoland afspraken gemaakt over de inzet.
- Stuwwallen
De mogelijkheden voor extra waterwinning zijn onderzocht en besproken met de 
desbetreffende provincies.
- Diepe winningen en brak water
Winmethoden om duurzaam zoet water te winnen in verziltingsgevoelige gebieden 
worden verder ontwikkeld ingezet. Er is onderzocht welke mogelijkheden er zijn 
om brak water op een effectieve en duurzame manier in te zetten en het restpro-
duct brijn af te zetten.
 

FUNDAMENT TOEKOMST STRATEGIE VERTALING TOEPASSING UITVOERING
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Bijlage – Evaluatie Zicht op water

In 2011 is Zicht op water verschenen, onze eerste langetermijnvisie (2010-2040) 
op infrastructuur. Deze had betrekking op de win-infrastructuur. In deze nieuwe 
visie verbreden we ons blikveld. In Veerkrachtig vooruit kijken we naar de totale 
infrastructuur, van bron tot aan klant. 

Centraal in Zicht op water stond onze zoektocht naar het beste water tegen de 
laagste maatschappelijke kosten. Onder andere door efficiëntere en duurzamere 
productiemethoden en waar mogelijk een verbetering van onze prestaties door 
innovatie. ‘Vitens duurzaam water winnen’ is hierin een leidend concept, wat is 
uitgewerkt in twee strategieën:

Basisstrategie (2011)
Kern: Uitgaande van de huidige gebruikspatronen van onze klanten is de verwach-
ting dat de drinkwatervraag ongeveer gelijk zal blijven. Er zijn dan ook geen rede-
nen voor een koerswijziging. De win-infrastructuur lijkt in 2040 in grote lijnen op 
de situatie in 2010.
Decentrale strategie (2011)
Kern: We zien een aantal ontwikkelingen die een meer decentrale opzet van de 
win-infrastructuur noodzakelijk maakt. Een decentrale strategie kent meer onze-
kerheden en de transitie van de basisstrategie naar de decentrale strategie is zeer 
kostbaar. Daarom kiezen we voor de basisstrategie en doen we pilots om voorbe-
reid te zijn op de decentrale strategie. Op de langere termijn verwachten we dat 
door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die decentrale strategie 
leidend zal zijn.

In 2015 hebben we Zicht op water geëvalueerd. Daaruit kwamen de volgende 
conclusies naar voren:
- De visie is waardevol geweest voor het op uniforme wijze vergelijken en inzichte-

lijk maken van omgevingsknelpunten in ons gehele distributiegebied.
- De koers op robuustheid heeft ons meer focus gegeven in onze werkzaamheden.
- We hebben scherper inzicht in de grondstofbehoefte per gebied.
- De nauwe afstemming met andere stakeholders tijdens het opstellen van de 

visie is uitgemond in een bestuurlijke overeenkomst om interprovinciale leverin-
gen (IPL) te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in inzichten en afspraken over 
nieuw te ontwikkelen winningen.

Er zijn ook leer- en verbeterpunten geconstateerd, namelijk:
- De interne verankering van de LTV is onvoldoende geweest. Dit heeft te ma-

ken met onrust tijdens de fusieperiode (direct na het uitbrengen) en manage-
mentwisselingen. We zijn er niet voldoende in geslaagd de Plan-Do-Check-Act-
cyclus te sluiten.

- De decentrale strategie werd onvoldoende onderschreven, waardoor pilots moei-
zaam van de grond kwamen.

- Zicht op water was op een aantal vlakken te operationeel en behandelde maar 
een deel van de totale infrastructuur. Daardoor kon het onvoldoende als sturend 
middel worden gebruikt.

 

zie kaart p. 32

Bijlage
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Bijlage – Stakeholdersonderzoek

Samenwerking met stakeholders wordt belangrijker. Ook in het opstellen van deze 
visie werkten we met hen samen. Wij gingen meermaals in gesprek en lieten een 
onafhankelijke studie uitvoeren door KWR Watercycle Research Institute naar wat 
zij belangrijk vinden als het gaat om onze drinkwaterinfrastructuur. Een samenvat-
ting per stakeholder:

Provincies:
‘Om te kunnen inspelen op toekomsti-
ge ontwikkelingen, zoals schaarste van 
ruimte, moet Vitens haar blik verruimen. 
We adviseren om proactief de dialoog met 
andere gebiedspartners te zoeken om zo 
robuuste functiecombinaties te realiseren. 
Zo houdt ze ook in de toekomst voldoende 
maatschappelijk en politiek draagvlak voor 
haar werkzaamheden.’

Waterschappen:
‘Handel vanuit het totale watersysteem. 
Zorg voor natuur en milieu maakt hier van-
zelfsprekend onderdeel van uit. Vitens zou 
zich opener kunnen opstellen naar andere 
publieke partijen om doelen en program-
ma’s op elkaar af te stemmen. Daarnaast 
moeten gemaakte strategische plannen 
worden vertaald in de praktijk. Dit kan het 
beste door in gesprek te blijven met part-
ners van plan- tot uitvoeringsfase.’

Ministeries:
‘Transparantie en heldere communicatie 
over drinkwater staan bij ons hoog op de 
prioriteitenlijst. We bevelen Vitens aan om 
meer informatie, data en kennis te delen 
en daarmee ook keuzes goed te onder-
bouwen. Daarnaast zou er meer moeten 
worden geïnvesteerd in gebiedsprocessen 
en moeten stakeholders en burgers beter 
betrokken worden voor meer draagvlak bij 
keuzes.’

Gemeenten:
‘Goede uitvoering van onze kerntaak is het 
belangrijkst. Daarnaast willen we graag 
intensiever contact met Vitens rondom 
strategische langetermijnplannen voor 
vervanging, samen met andere infrabe-
heerders. Daartoe zal ze flexibeler moeten 
worden bij vervangingsopgaven en minder 
moeten vasthouden aan de technische 
levensduur van assets.’

Maatschappelijke 
organisaties:
‘Werp de blik naar buiten, bijvoorbeeld als 
het gaat om natuur, functiecombinaties en 
samenwerking met de agrarische sector. Er 
zou daarnaast moeten worden geïnvesteerd 
in verwachtingsmanagement bij samenwer-
kingstrajecten, in transparante afwegings-
kaders en eenduidige communicatie naar 
buiten toe.’
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Bijlage – Onderzoek Klantbeleving

Wie de klant centraal stelt, moet ook weten wie die klant is en wat deze belang-
rijk vindt. We lieten een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitvoeren naar de 
beleving van drinkwater, vóórdat we onze strategie formuleerden. Dit speerpunton-
derzoek (uitgevoerd door KWR Watercycle Research Institute) kende twee fasen. 
Eerst werd aan 40 verschillende klanten een set stellingen voorgelegd, die zij stuk 
voor stuk waardeerden vanuit persoonlijke beleving en normen en waarden. Aan 
de hand van deze Q-methodologie werden vier klantsegmenten geïdentificeerd. 
In de tweede kwantitatieve fase werd onderzocht hoe deze vier segmenten zich 
verdelen over de klanten in ons distributiegebied middels een breed verspreide 
enquête. 

Frans: ‘Ik vind gezondheid heel erg belangrijk. Dan 
gaat het me meer om mijn eigen gezondheid dan het 
milieu in het algemeen.’
De drinkwaterkwaliteit moet zo hoog mogelijk zijn, 
want eigen gezondheid is het belangrijkste wat er is. 
Deze klantgroep maakt zich zorgen over de vraag of 
die kwaliteit in de toekomst wel kan worden gewaar-
borgd. Extra producten en diensten waar ze niet 
direct persoonlijk baat bij hebben, zijn niet nodig. 
Waterbesparing is in de dagelijkse praktijk onderge-
schikt.

Ewout: ‘Ik wil gewoon dat ik water kan 
tappen, dat het wegloopt en dat het 
allemaal goed wordt geregeld. Ik maak 
me verder geen zorgen. Ik denk dat 
het met nieuwe technieken misschien 
alleen nog maar beter gaat worden.’
Gemak, geen gedoe en vooral ont-
zorgd worden: dat zijn de prioriteiten 
van dit klanttype als het gaat om de 
drinkwatervoorziening. Daarom moeten 
wij vooral bij onze kerntaak blijven. 
Daarover zijn weinig zorgen; er is een 
groot vertrouwen dat wij onze taak goed 
uitvoeren.
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Edith: ‘Ik vind het heel belangrijk dat kraanwater 
voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen dezelfde 
kwaliteit heeft. Ik vind dat we dat moeten behouden 
en dat er geen verschillen mogen ontstaan.’
Gelijkheid en zorg voor de ander staat voorop. Drink-
water is een primaire levensbehoefte en een mensen-
recht van zodanig groot belang dat het voor iedereen 
in gelijke mate toegankelijk moet zijn. Drinkwater 
moet daarom ook publiek georganiseerd blijven, omdat 
dat de enige manier is om solidair te zijn met de fi-
nancieel minderbedeelden wereldwijd en met toekom-
stige generaties.

Rissa: ‘Zeker in deze tijd waarin 
we te maken hebben met global 
warming moet ieder bedrijf aan 
duurzaamheid denken, en een wa-
terbedrijf al helemaal. We kunnen 
ons niet meer veroorloven om niet 
bewust om te gaan met het milieu. 
Dat verwacht ik dan ook van Vi-
tens.’
Idealistisch en met een groot 
vertrouwen in de mensheid en in 
(groene) technologie, dat kenmerkt 
dit klanttype. Duurzaam handelen 
en het gezamenlijk toewerken naar 
een houdbaar systeem, bijvoorbeeld 
door afvalwater te recyclen en ener-
gie te besparen, staat voorop. Dat 
kan onder andere door in te zetten 
op bewustwording en inzicht in het 
verbruik.
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Bijlage – Complexiteit

Vitens is uitgegroeid tot het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland door een 
fusiereeks van tientallen kleinere waterbedrijven. Door de grootte van ons distri-
butiegebied zijn we in staat keuzes op hoger schaalniveau te maken en efficiënter 
te werk te gaan. Ondanks het feit dat de laatste fusie in 2006 plaatsvond, heeft 
dit nog steeds consequenties voor de drinkwaterinfrastructuur. We hebben te 
maken met een grote verscheidenheid aan assets, wat onze veerkracht negatief 
kan beïnvloeden.

De eenvoudigste vorm van het drinkwaterproces is een winning die rechtstreeks 
naar een klant gaat. In de praktijk wordt het water op verschillende plaatsen (met 
verschillende drukzones) opgeslagen en opnieuw verpompt. We gebruiken lokaal 
andere leidingen, coderingen, pompen en zuiveringssystemen. Hoe meer tussen-
stappen, des te complexer de infrastructuur.
De complexiteit leidt niet direct tot knelpunten in onze waterlevering, maar maakt 
het moeilijker om oplossingen in de technische infrastructuur objectief te vergelij-

ken en te onderbouwen. Daarnaast 
is het lastig de waterverdeling 
automatisch te sturen, omdat aan-
wezige data per regio verschillend 
en soms onvolledig of onjuist zijn. 
Ook zijn relatief veel assets nodig 
om water van de bron naar de klant 
te krijgen. Dit heeft invloed op 
de kwaliteit en de kwantiteit van 
drinkwater en kost meer energie.

Complexiteitsreductie 
in de praktijk
Een groot deel van deze locaties 
is relatief klein in omvang. Clus-
tering leidt tot een vermindering 
van de complexiteit en daarmee 
een hogere veerkracht en minder 
kosten. Een voorbeeld ter illustratie 
van deze oplossing is hieronder 
uitgewerkt voor het cluster  
Gelderland-Achterhoek. 
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Bijlage – Scenario’s en oplossingen

Van veel van de trends die we signaleren is het onduidelijk hoe deze zich zullen 
ontwikkelen. Rekening houdende met de omlooptijd van drinkwaterinfrastruc-
tuur kunnen we echter niet anders dan nu al vooruit te kijken. Scenarioplanning 
is daarvoor een bruikbare methodiek. Bij scenarioplanning gaat het niet om het 
voorspellen van de toekomst, maar om een verkenning van wat mogelijk in de 
toekomst plaats kán vinden. We gebruikten deze methode om te kijken naar de 
effecten van ontwikkelingen op onze infrastructuur.

Toekomstscenario’s
De ontwikkelingen met de grootste impact op onze drinkwaterinfrastructuur 
vertaalden we door in scenario’s. Ten eerste de gewenste drinkwaterkwaliteit, die 
zou kunnen veranderen tussen nu en 2040. Enerzijds zien we een maatschappe-
lijke vraag om nog veiliger en gezonder drinkwater zonder milieuvreemde stoffen. 
Anderzijds kan de verduurzaming van de samenleving ook leiden tot een sterkere 
vraag naar circulair drinkwater. Daarbovenop hebben we te maken met een onze-
kere vraagontwikkeling; deze kan zowel stijgen als dalen. Dit vertaalden we door 
in vier toekomstscenario’s.

Toekomstscenario’s

Stijging
Vraagstijging (tot 30 procent)

Daling
Vraagafname (tot 20 procent)

Scenario A
De vraag stijgt en 
de maatschappij 

eist veilig & 
gezond drinkwater

Scenario B
De vraag stijgt en  
de maatschappij 
eist circulair 
drinkwater

Scenario C
De vraag daalt en 
de maatschappij 

eist veilig & 
gezond drinkwater

Scenario D
De vraag daalt en 
de maatschappij 
eist circulair 
drinkwater

kwaliteit

kw
antiteit

Circulair water 

Er is toenemende aandacht 
voor duurzaamheid, water-
besparing en hergebruik in 
de samenleving. Er is een 
aanzienlijke klantgroep die 
hoge prioriteit geeft aan 
duurzaamheid en milieu 
en het liefst ziet dat we 
water zo circulair mogelijk 
winnen. We zien het als 
een reële mogelijkheid dat 
de aandacht voor dit thema 
in de samenleving verder 
toeneemt, de genoemde 
klantgroep groter wordt en 
de maatschappij van ons 
eist dat we zoveel mogelijk 
circulair water winnen. 

Veilig & gezond water 

Voor een groot deel van onze 
klanten staan gezondheid en 
eigen veiligheid boven alles. 
Ze willen het liefst, zoals 
wij dat noemen, onberis-
pelijk water: water zonder 
milieuvreemde stoffen. We 
signaleren dat de aandacht 
voor de eigen gezondheid in 
de samenleving toeneemt en 
zien het als een reële mo-
gelijkheid dat er op termijn 
drinkwater met een hogere 
kwaliteit wordt geëist, al dan 
niet aangestuurd door een 
wettelijke aanscherping van 
de minimale vereiste drink-
waterkwaliteit.
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Oplossingen voor onderdekking
Op basis van de Drinkwaterprognose verwachten we een vraagstijging in een aan-
tal clusters in ons distributiegebied. Dat resulteert in onderdekking. We formu-
leerden daarom oplossingen die passen in scenario A en B.
 

Getoetste oplossingen

Oplossingen Betrouwbaarheid Veerkracht Scenario

Flevolint
In en dicht bij Flevoland kwelt water op van de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug. De provincie Flevoland heeft daarnaast diep 
grondwater gereserveerd voor drinkwater. Deze bronnen zijn goed 
beschermd en de bestaande Vitens-winningen hebben uitbrei-
dingspotentieel. Deze kunnen op de bestaande ringstructuur en/
of op een nieuwe ringstructuur richting Amersfoort of Utrecht 
worden aangesloten. Daardoor zijn ze inzetbaar als oplossing voor 
groei in Utrecht én in Flevoland.

Veilig & 
gezond i.c.m. 
vraagtoename
(scenario A)

IJsselvallei
De IJssel loopt centraal door ons distributiegebied en bevat water 
aan het einde van het watersysteem. We zien mogelijkheden voor 
oevergrondwaterwinningen langs de rivier. De bodempassage ver-
groot de kwaliteit ten opzichte van oppervlaktewater. Daarnaast is 
winning van diep grondwater mogelijk, waarbij slimme wintech-
nieken moeten worden ingezet om verzilting te voorkomen.

Circulair 
i.c.m. vraag-
toename
(scenario B)

Diepe winningen en brak water
In bijna ons hele distributiegebied hebben we te maken met brak 
water in de diepe ondergrond. Dit is grondwater met een licht 
verhoogde concentratie zout, maar zonder antropogene invloeden. 
We kampen hierdoor met winningen met een te hoog zoutgehalte. 
Door het gebruik van slimme wintechnieken kan het zoete water, 
dat zich dicht bij het brakke water bevindt, duurzaam worden 
gewonnen. Waar mogelijk en noodzakelijk maken we gebruik van 
deze wintechnieken. Daarnaast zien we potentie voor het winnen 
van brak water. Voor het restproduct brijn (ingedikt zout) dat vrij-
komt bij het produceren van drinkwater uit brak water, is echter 
nog geen betaalbare herbestemming. Daardoor is dit nu nog geen 
haalbare oplossing, maar we onderzoeken hoe we de afzet van 
brijn rendabel kunnen maken, zodat we deze wintechniek in de 
toekomst kunnen toepassen.

Veilig & 
gezond i.c.m. 
vraagtoename
(scenario A)

Stuwwallen
Op de Sallandse en Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe zijn veel 
mogelijkheden voor een duurzame wateronttrekking. De Veluwe 
kent een grote schone grondwatervoorraad die jaarlijks met bijna 
500 miljoen m3 wordt aangevuld. De onttrekking van water uit 
de stuwwallen kan vooral langs de randen plaatsvinden, waardoor 
negatieve ecologische effecten afnemen en water aan het einde 
van het watersysteem wordt gebruikt. Door infiltratie van schoon 
en gebiedseigen oppervlaktewater kunnen negatieve ecologische 
effecten verder worden verminderd. Dit wordt momenteel op een 
aantal plaatsen op de Veluwe gedaan en de mogelijkheden om dit 
verder uit te breiden worden onderzocht.

Circulair 
i.c.m. vraag-
toename
(scenario B)
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Friesland Zuid
Het zuidelijk deel van Friesland heeft goede watervoerende pak-
ketten die beschermd zijn tegen verontreinigingen vanaf maai-
veld. Winningen hier kunnen worden aangesloten op de bestaande 
transportinfrastructuur in Friesland.

Veilig & 
gezond i.c.m. 
vraagtoename
(scenario A)

Stedelijke winningen
In of nabij stedelijke gebieden kan water worden gewonnen dat 
op die plek overlast veroorzaakt. Hiermee creëren we maatschap-
pelijke meerwaarde met onze waterwinning en winnen we water 
dicht bij de klant.

Niet getoetst Circulair 
i.c.m. vraag-
toename
(scenario B)

IJsselmeerwinning
Grote wateroppervlakten, zoals het IJssel- en Markermeer, bieden 
mogelijkheden voor waterwinning met procesbekkens. Transport is 
nodig om het water naar de klant te brengen.

Circulair 
i.c.m. vraag-
toename
(scenario B)

Oeverfiltraat beken en meren
Gebruik van oevergrondwaterwinning langs kleine wateren met 
voldoende doorstroming om dichtslibbing tegen te gaan. Oeverfil-
traat verhoogt de kwaliteit ten opzichte van oppervlaktewater door 
de bodempassage. Winning uit kleine wateren is gevoeliger voor 
fluctuaties in kwantiteit en kwaliteit.

Niet getoetst Circulair 
i.c.m. vraag-
toename
(scenario B)

Schalkwijk
Ten zuiden van Utrecht kan diep grondwater worden gewonnen 
met stabiele kwaliteit, acceptabele beschikbaarheid en goede 
bescherming. Flevoland en Utrecht kunnen via ringstructuren met 
elkaar verbonden worden.

Veilig & 
gezond i.c.m. 
vraagtoename
(scenario A)

Betuwe
Diep grondwater dat vanaf de Veluwe in westerse richting onder 
het rivierengebied stroomt, kan in de Betuwe worden gewonnen. 
Infrastructuur hiervoor zal moeten worden aangelegd.

Veilig & 
gezond i.c.m. 
vraagtoename
(scenario A)
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Flevolint en IJsselvallei
Op basis van deze toetsing kiezen we ervoor twee strategische kernen te ontwik-
kelen voor clusteroverstijgende watervoorziening: Flevolint en IJsselvallei. Deze 
liggen centraal ten opzichte van de aangewezen groeiregio’s en de gebieden met 
onderdekking. Daardoor bieden ze veel flexibiliteit. Daarnaast is het ook mogelijk 
deze robuust in te zetten. Andere mogelijkheden die we onderzoeken als eventue-
le aanvulling op de strategische kernen zijn Stuwwallen en Brak water. 

Risico’s voor de drinkwatervoorziening

Toetsing op veerkracht
Aan de hand van een risicotoets hebben we de veerkracht per oplossing bepaald. 
De kans dat een bepaalde gebeurtenis optreedt is niet voor elke oplossing even 
groot. Daarnaast zijn de effecten van zo’n gebeurtenis op de drinkwatervoorzie-
ning verschillend per oplossing. Het effect van een droogstaande rivier bij winning 
uit oeverfiltraat is groot, want we zijn dan als drinkwaterbedrijf machteloos. Daar-
entegen zijn er tegen een lichtvervuilde bron maatregelen te nemen, denk aan 
saneren. We hebben de veerkracht getoetst door de kans dat een gebeurtenis zich 
voordoet te vermenigvuldigen met het effect (samen het risico). Dat deden we in 
eerste instantie voor gebeurtenissen die uitvoering van onze kerntaak in gevaar 
kunnen brengen (waarna Stedelijke winningen en Oeverfiltraat beken en meren 
afvielen) en daarna voor gebeurtenissen die veerkracht vereisen.

zie tabel p. 44

*We kiezen ervoor dit 
risico te minimaliseren 

middels beleid.

Kerntaak - 
betrouwbaarheid

Veerkracht

Afname beschikbaarheid van de bron
Beschikbaarheid van de bron niet toe-
reikend om snelle en/of grote vraagtoe-
name op te vangen

Kwaliteitsverslechtering van de bron 
Transportinfrastructuur niet toereikend 
om snelle en/of grote verandering in 
vraag en aanbod op te vangen

Strengere eisen aan milieuvreemde 
stoffen in de bron

Toename ecologisch-ruimtelijke con-
flicten (o.a. verdroging)

Toename economisch-ruimtelijke con-
flicten (o.a. energietransitie)

Externe verstoringen (o.a. natuurrampen en terroristische bedreigingen)*
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Bijlage – Totstandkoming

In 2015 startten we met het herinrichten van het assetmanagement-proces. Het 
doel: meer inzicht in de relatie tussen langetermijnonzekerheden en kortetermijn-
beslissingen, zodat we transparant kunnen zijn over keuzes en gericht kunnen 
onderhouden, beheren en investeren. Deze visie speelt hierin een belangrijke rol, 
omdat het richting geeft aan de hierop volgende plannen en uitvoeringsagenda’s. 

Veel collega’s en stakeholders hebben aan deze langetermijnvisie een bijdrage ge-
leverd. Samen brachten we de huidige drinkwaterinfrastructuur en ontwikkelingen 
die daarop van invloed (kunnen) zijn in kaart. Op basis hiervan schetsten we mo-
gelijke toekomstscenario’s en stelden we de knelpunten in de huidige infrastruc-
tuur vast, die we op korte termijn moeten oplossen. Vervolgens formuleerden we 
oplossingen om die knelpunten op te lossen, passend in de toekomstscenario’s. 
De meest veerkrachtige oplossing vertaalden we door in de algemene strategie 
Veerkrachtig vooruit.

In 7 stappen naar deze langetermijnvisie

1. Inventarisatie van trends & ontwikkelingen
 Deze ontwikkelingen signaleren we die invloed hebben  

op ons als drinkwaterbedrijf (hoofdstuk Toekomst)

2. Schetsen van scenario’s
 Dat kan resulteren in de volgende toekomstscenario’s  

(Bijlage – Scenario’s en oplossingen)

3. Knelpunten
 Met deze knelpunten hebben we nu te maken  

(hoofdstuk Toepassing)

4. Formuleren van oplossingen
 Dit zijn mogelijke oplossingen, passend bij de toekomst-

scenario’s (Bijlage – Scenario’s en oplossingen)

5. Analyse
 Zo veerkrachtig zijn de verschillende oplossingen  

(Bijlage – Scenario’s en oplossingen)

6. Strategie
 Deze oplossingen kiezen we en zo vertalen we die door  

in onze algemene strategie (hoofdstuk Strategie)

7. Vertaling
 Zo werkt de strategie door in het drinkwaterproces van  

bron tot klant (hoofdstuk Vertaling)

8. Acties
 Deze actiepunten staan de komende tijd op de agenda 

(hoofdstuk Uitvoering) 
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