Drinkwatervoorziening voor de
industrie in Oost-Nederland
uitleg en advies
Oost NL ondersteunt bedrijven met vestiging en uitbreiding. De laatste tijd komen er vanuit deze bedrijven
steeds meer vragen over drinkwaterlevering. Waar gaat het hier om en wat zijn de mogelijke oplossingen? In
deze brochure willen we bedrijven inspireren om alternatieven voor drinkwater te gebruiken waar mogelijk.
Aanleiding
Vanuit verschillende bedrijven in Oost-Nederland
(provincies Gelderland en Overijssel) komen vragen over
drinkwaterlevering in de regio. Aanvragen tot uitbreiding
van de waterleveringen van grootzakelijke klanten worden
soms zelfs afgewezen. Volgens drinkwaterbedrijf Vitens
laat dit de ‘extreme mate van urgentie’ zien, die is
geboden bij de zoektocht naar oplossingen voor het
dreigende watertekort in de regio.
Drinkwater is waardevol, ook in Nederland.

Probleemschets
Ook in ons ‘natte’ Nederland komt droogte voor. Als er
simpelweg minder water is dan we nodig hebben, spreken
we van een watertekort.1 Maar wat zijn de oorzaken van
dit watertekort?
Waterschaarste in Nederland kent niet één specifieke
oorzaak, maar wordt veroorzaakt door verschillende
ecologische en menselijke factoren.
Naast klimaatverandering en extreem weer met langere
periodes van droogte in Nederland, leidt ook
waterverspilling en een verminderde waterkwaliteit tot
een dalende beschikbaarheid van (veilig) drinkwater.2
Daarbij komt dat het gewonnen drinkwater, door de
‘boomstructuur’ van het transportnetwerk, niet overal
over grote afstanden kan worden getransporteerd of
uitgewisseld. Drinkwater wordt vanaf de winlocaties
getransporteerd naar productielocaties waar het water

wordt gezuiverd. Vanaf de productielocaties wordt het
water via een uitgebreid distributienetwerk naar de
gebruikers getransporteerd. De productielocaties zijn,
door deze structuur, niet allemaal onderling verbonden.
Tegelijkertijd neemt de vraag naar drinkwater alleen maar
toe. Zo steeg het waterverbruik in 2018, 2019 en 2020 door
toenemende droogte en warmte.3
In Oost-Nederland treden extra kwetsbaarheden op:
1. Tekort winbare capaciteit:
Voor zowel de winlocaties in Overijssel als in Gelderland
kan, door aspecten als oplopende nitraat- of
chloridegehalten, putverstoppingen, mangaan of ijzer in de
ondergrond, niet op alle locaties de maximale capaciteit
van de vergunning worden gebruikt.
Het wordt daarnaast steeds lastiger om bestaande
winningen uit te breiden en nieuwe winningen te starten.
Dit is vaak een proces van vele jaren. Bovendien spelen bij
de beperkende vergunningverlening omgevingseffecten en
de Wetgeving rondom Natura2000-gebieden een grote rol.
In de provincie Overijssel is er zelfs al jaren sprake van een
tekort aan winbare capaciteit. Door de grote brand in de
Vredesteinfabriek in Enschede in 2003 is de waterwinning
Weerseloseweg, door vervuild bluswater en ander
materiaal dat het kanaal in stroomde, gesloten. Al sinds
deze sluiting is er een tekort aan drinkwater en wordt er
gezocht naar een nieuwe locatie. Op dit moment is
Vriezenveen aangewezen als nieuwe locatie. Recent heeft
Vitens van de provincie bericht gehad dat de waterwinning
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in Vechterweerd mag worden uitgebreid. Hier zijn de
procedures gestart.
2. Zandgronden
Vitens levert het drinkwater in ongeveer een derde van
Nederland, onder meer op de hoger gelegen zandgronden
van Oost-Nederland, in Twente en in de Achterhoek. De
drinkwatervraag in deze regio is afhankelijk van bronnen
die in dit gebied liggen. Hier zijn de grondwatervoorraden,
als je het vergelijkt met andere grondwaterbronnen in het
Vitens verzorgingsgebied, relatief klein en beperkt. Om
toch aan de (stijgende) vraag te kunnen voldoen, moet het
drinkwater uit de gehele regio en daarbuiten komen.4

• Heb ik wel drinkwater nodig of kan ik ook met een
andere kwaliteit volstaan?
• Kan ik andere bronnen dan drinkwater gebruiken?
Optimaliseren:
• Kan ik water op een andere manier gebruiken?
• Kan ik op een andere manier in mijn koelbehoefte
voorzien?
• Kan ik water hergebruiken?
Een voorbeeld van waterhergebruik is industriewater
Eerbeek. Zij zuiveren afvalwater van de papierfabrieken uit
de omgeving. Dit water herbruikt papierfabriek DS Smith uit
Eerbeek weer in het papierproces.

Aanbodkant: (alternatieve) waterbronnen
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Oplossingsrichtingen
Welke oplossingsrichtingen zijn er voor de industriële
gebruikers? Hieronder geven we een aantal mogelijkheden.
Deze zijn opgesplitst in de vraagkant en de aanbodkant.
Per locatie moet altijd worden gekeken welke oplossing
het beste past of haalbaar is.

Vraagkant: minimaliseren en optimaliseren
Stel jezelf de vraag: heb ik als ondernemer kwalitatief
hoog water, drinkwater nodig of zijn er andere
waterbronnen mogelijk? Kan ik het watergebruik in mijn
productieproces minimaliseren of optimaliseren? Soms is
een diepgaander onderzoek aan te raden. Een waterscan,
eventueel in combinatie met een energiescan, kan een
goede eerste stap zijn om inzicht te krijgen in de situatie
en mogelijke optimalisaties. Onder andere via Vitens en
TAUW kunnen waterscans worden aangevraagd.
Minimaliseren:
• Hoeveel en welk water heb ik nodig? Heb ik wel water
nodig?
• Heb ik wel een watertekort, of is dit een
energieprobleem (koeling)?
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Er zijn ook oplossingen in de aanbodkant:
• Grondwater
• Eigen grondwaterbron
• Overlastwater
• Saneringswater
• Brakwater
• Oppervlaktewater
• Effluent
• Hemelwater
Grondwater:
• Eigen grondwaterbron
Voor het winnen van grondwaterhoeveelheden kleiner dan
circa 1 M m3/jaar kunnen nog locaties worden gevonden.
Voor onttrekkingen < 10 m3 per uur geldt geen
vergunningplicht. Ook in geval van beregening, bevloeiing
of veedrenking geldt er geen vergunningplicht wanneer de
hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt
dan 60 m3 per uur. Niet vergunningplichtige onttrekkingen
moeten wel worden gemeld. Voor grotere hoeveelheden is
er wel een vergunning nodig. Voor de vergunningen is de
provincie meestal bevoegd gezag, maar soms ook de
waterbeheerder (waterschap).
Grolsch in Enschede en TenCate in Nijverdal zijn voorbeelden
van bedrijven met een eigen grondwaterbron.

• Overlastwater
Veel voorkomende vormen van wateroverlast zijn
wateroverlast ten gevolge van regen en kwel (opkomend
grondwater) en overstromingen. Overlastwater wordt vaak
weggepompt in met name stedelijk gebied. Voor de
industrie kan dit een interessante bron van water zijn.
Gemeenten zijn vaak bereid om met bedrijven in gesprek
te gaan over het gebruik van overlastwater.

De textielindustrie in Enschede gebruikte voorheen veel
grondwater. Nu deze industrie is verdwenen, heeft Enschede
te maken met hoge grondwaterstanden en lokale
wateroverlast.
Ten noorden van Enschede, in het gebied Roombeek,
onttrekt Grolsch grondwater voor menselijke consumptie.
Om te voorkomen dat de onttrekking een verontreiniging
aantrekt, is er een interceptiebemaling (interceptie =
ondervangen) actief, die de verontreiniging op zijn plek
houdt. Dit verontreinigde grondwater wordt lokaal in de
wijk gezuiverd en geloosd op de watergang Roombeek.

• Saneringswater
Het vrijkomende water van een grondwaterbeheersing,
saneringswater, wordt vaak geloosd op riolering of
oppervlaktewater. Maar dit water kan ook nuttig worden
toegepast.

In de regio Almelo-Wierden is vanuit het consortium TAUW,
Universiteit Twente, Waterleiding Maatschappelijk
Overijssel (later Vitens) en Waterpact van Twente, in 1998
gestart met het opzetten van een industriewaterproject:
‘Duurzaam Water Wierden’. Een van de opgedane
ervaringen is de opzet van industriewaternet in AlmeloWierden. Het idee was om het vrijkomende water van een

grondwaterbeheersing te leveren aan dichtbij gelegen
bedrijven. Deze industriewaterleverantie moest de start zijn
van een permanent industriewatersysteem, waar over een
langere periode andere saneringen en peilbeheersingen
konden worden aangesloten. Dit project is stuk gelopen
vanwege te hoge kosten. Drinkwater is relatief goedkoop. Nu
zou dit meer kans van slagen hebben.

• Brak water
Ook brak water, zoutachtig water dat minder zout is dan
zeewater, kan worden gebruikt om te voorzien in
waterbehoefte. Dit levert mogelijk wel knelpunten bij
infiltratie of lozing, maar er zijn al veel initiatieven en
technieken bekend (bijv. membraanfiltratie op basis van
omgekeerde osmose, extreem fijn filter met
microscopisch kleine openingen. Onder druk wordt water
door het membraan geperst waarbij het membraan zo is
ontworpen dat het alleen de kleine watermoleculen van
zuiver water er doorheen laat) die het mogelijk maken om
dit water in te zetten, bijv. bij spoelen van aardappelen. Dit
biedt een mooie waterbron zonder humane risico’s.

In Overijssel is er tussen Deventer en Zwolle een grote bron
van historisch brak water gelegen onder de huidige
boringsvrije zone Salland Diep.
In het Westland wordt brak grondwater opgepompt, ontzilt
en gebruikt in de glastuinbouw. Op Agriport A7
(Middenmeer, Noord-Holland) wordt hemelwater met
brakwater aangevuld. Dit brakke water wordt ontzilt met
omgekeerde osmose. Het zoute concentraat wordt
vervolgens weer geïnfiltreerd in de ondergrond op grotere
diepte zodat geen verzilting optreedt.
Vitens wint brak grondwater in Noardburgum (Friesland)
dat ook wordt ontzilt met omgekeerde osmose.
Ook Dunea (=waterbedrijf) en Waternet voeren pilots uit
waarbij ze brakwater onttrekken en vervolgens ontzitlten
met omgekeerde osmose.

Oppervlaktewater:
Oppervlaktewater kan worden gezuiverd tot
drinkwaterkwaliteit. Hiervoor zijn beproefde technieken
voorhanden. Wanneer geen drinkwaterkwaliteit nodig is,
kan oppervlaktewater worden gebruikt.

Daarbij is rekening gehouden met de mogelijkheid om op
termijn het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering
(effluent) in te zetten voor de bereiding van industriewater.
Waterbedrijf North Water zal de levering verzorgen.

Een vergunning voor het onttrekken van water aan
oppervlaktewater, in beheer bij het Rijk, is nodig als er
meer dan 100 m3/u wordt onttrokken (876.000 kuub per
jaar).5 Als er geen vergunning nodig is, geldt wel de
zorgplicht. Er mogen geen nadelige gevolgen voor de
ecologische toestand van het oppervlaktelichaam en
peilbeheer worden veroorzaakt.

Effluent (gezuiverd restwater):
Effluent is gezuiverd afvalwater dat de
rioolwaterzuiveringsinstallatie verlaat. Riool Water
Zuiverings Installatie (RWZI) effluent is een constante
bron van water. Het is minder schoon, maar met
zuiveringstechnieken is in principe drinkwaterkwaliteit
haalbaar.

Het is niet mogelijk om oppervlaktewater door dezelfde
leidingen te transporteren als grondwater vanwege de
verschillende samenstellingen van het water. Bij het
gebruik van oppervlaktewater moeten dus nieuwe
leidingen worden aangelegd of het oppervlaktewater moet
eerst worden opgewaardeerd naar water met een
gelijksoortige macro samenstelling als drinkwater.

Hergebruik van gezuiverd restwater is een optie om de
regionale beschikbaarheid van zoetwater te vergroten:
RWZI’s kunnen dienen als waterfabrieken, maar dit staat
nog redelijk in de kinderschoenen. Voor het gebruik van
RWZI-effluent zijn waterschappen belangrijke spelers
waarbij hergebruik van effluent ook op de wensenlijst van
het waterschap staat.

Het onttrekken van water uit regionale wateren is niet in
Rijksregels geregeld. Hier kunnen wel decentrale regels
voor gelden. Voor het gebruik van oppervlaktewater zijn
Rijkswaterstaat en de waterschappen belangrijke spelers.
In het westen van Nederland wordt oppervlaktewater
afkomstig uit de Rijn en de Maas gezuiverd tot drinkwater.
De kwaliteit van het water wordt nauwlettend in de gaten
gehouden met een uitgebreid monitoringsnetwerk.
Op plaatsen waar zoet water slechts beperkt beschikbaar
is, zoals in Zuid-Beveland, levert waterleidingbedrijf Evides
voorbezonken water uit de Biesbosch via een
landbouwwaterdistributienet.
Met de komst van het datacenter van Google in Eemshaven
Zuidoost en de verdere voorziene ontwikkelingen in de
Eemshaven, is een plan gevormd voor een
toekomstbestendige watervoorziening voor de Eemshaven.
Momenteel wordt de Eemshaven voorzien van drinkwater
dat wordt gewonnen op het Drents Plateau. Het voornemen
is om dit voor de industrie zoveel mogelijk te vervangen
door de inzet van oppervlaktewater als bron. Een nieuwe
industriewaterzuivering (IWZ) Garmerwolde zal hierin
voorzien door het benodigde industriewater in
Garmerwolde te produceren met water uit het Eemskanaal.
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Een industriële voorbeeld. Bavaria levert effluent aan de
landbouw. Voor de gietwatervoorziening van het nieuwe
glastuinbouwgebied AFC Nieuw Prinsenland (Dinteloord)
heeft men er voor gekozen gebruik te maken van
wateraanbod uit de nabijgelegen suikerindustrie. Op het
terrein van Suiker Unie in Dinteloord is daartoe een
gietwaterfabriek gebouwd. Hierin wordt gezuiverd
proceswater van de suikerfabriek opgewerkt tot gietwater
voor de glastuinbouw in Nieuw Prinsenland.
Een voorbeeld is de puur waterfabriek in Emmen. Zij
leveren ultra puur water op grond van RWZI-effluent.
Sommige bedrijven kunnen dit water goed gebruiken. De
belangrijkste afnemer in Emmen is de NAM.

In 2007 startte Dow Chemical Company (DOW) het project
‘Hergebruik huishoudelijk afvalwater Terneuzen’, in
samenwerking met Evides, de gemeente Terneuzen en het
Waterschap Scheldestromen. Het afvalwater wordt door de
RWZI opgewerkt tot water dat van voldoende kwaliteit is
voor industriële processen. Dit water wordt door DOW’s
eigen biologische waterzuivering verder opgewerkt tot
koelwater. Naast de waterbesparing door het hergebruiken,
bespaart deze methode veel energie en chemicaliën ten
opzichte van het opwerken van zout water uit de
Westerschelde, of het gebruik van drinkwater uit de regio.
In Haaksbergen is door waterschap Vechtstromen een
praktijkproef opgezet om de effecten van sub-irrigatie met
RWZI-effluent te onderzoeken. Bij RWZI Haaksbergen wordt
een deel van de effluentstroom ingebracht in het Klimaat
Adaptieve Drainagesysteem (KAD) van een aangrenzend
akkerbouwperceel. Via het KAD-systeem wordt het water
ondergronds geïnfiltreerd, waardoor de grondwaterstand en
het bodemvochtgehalte op peil blijven of worden verhoogd.
De agrariër kan zo met het KAD-systeem het vochtregime in
zijn akker actief beheren voor optimale gewasproductie,
zonder aanvullende beregening.
Hemelwater:
Hemelwater is een minder constante bron van water. Toch
kan er per m2 verhard oppervlak ongeveer 0,75 m3/jaar
worden verkregen. Om een constante bron over het jaar te
verkrijgen, is opslag noodzakelijk. De haalbare
schaalgrootte is voor industrie waarschijnlijk minder
interessant. Voor het gebruik van hemelwater zijn
gemeentes belangrijke spelers.
Waterschap Vechtstromen gebruikt hemelwater voor de
doorspoeling van toiletten.

Conclusie
Ook in ons ‘natte’ Nederland komt droogte voor. De
industrie zal hier gevolgen van ondervinden. Omdat de
industrie niet altijd het kwalitatieve goede drinkwater
nodig zal hebben in het proces, is deze brochure een gids
in mogelijke andere oplossingen. Er kan gedacht worden
aan: gebruik van grondwater, in de vorm van bijv. overlast-,
sanerings- of brakwater, oppervlaktewater, effluent en
hemelwater. Maatwerk en samenwerking zijn hierin van
belang om de waterproblematiek tegen te gaan.

Wat kunnen wij betekenen?
Oost NL is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland en ondersteunt bedrijven met vestiging en
uitbreidingsplannen in Overijssel en in Gelderland. Tijdens een 1-op-1 gesprek tasten we de mogelijke assistentie graag af.
Neem gerust contact op met Francine of Bart.
Deze brochure is ontwikkeld in samenwerking met TAUW advies- en ingenieursbureau te Deventer. Met dank aan: Mariska
Overbeek-te Vaarwerk, Johan Blom en Mirit Hoek.
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Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat zorgen wij voor een duurzame versterking van de regionale economie.
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