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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
De kwaliteit van het door waterwinbedrijven ingenomen oppervlaktewater is niet altijd aanvaardbaar
voor de productie van drinkwater. Op enkele locaties heeft dat de afgelopen jaren geleid tot tijdelijke
stops van de inname van oppervlaktewater.

Download figuur [2]
Download data (xls) [3]

Nog steeds innamestops bij Waterwinning Brabantse Biesbosch
(zie figuur)
Bij de Waterwinning Brabantse Biesbosch (WBB) is er nog steeds een aantal onderbrekingen per jaar
van de inname van Maaswater voor de spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch. De belangrijkste
oorzaak van de innamestops is dat de kwaliteit van het Maaswater niet aan de criteria voldoet.
Daarnaast komt het voor dat de inname moet stoppen omdat de hoeveelheid water onvoldoende is.
Wanneer het Maaswater niet meer aan de kwaliteitscriteria voldoet, kan dit natuurlijke en
onnatuurlijke oorzaken hebben. Natuurlijke oorzaken zijn bijvoorbeeld een hoge troebelheid in het
water of algenbloei. Dit laatste komt door een te geringe doorstroming in de Maas. Bij onnatuurlijke
oorzaken is sprake van bijvoorbeeld lozingen van bestrijdingsmiddelen of calamiteiten met schepen.

Situatie bij overige innamepunten (niet in de figuur)
Gedurende enkele perioden in 2001 en 2002 werden verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen
geconstateerd bij het innamepunt te Nieuwegein van de toenmalige Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland. Door deze verontreinigingen waren innamestops of andere bedrijfstechnische
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maatregelen noodzakelijk.
Op andere locaties zijn al een groot aantal jaren geen innamestops meer voorgekomen.

Beleid
Zowel de overheid als de waterleidingbedrijven spannen zich in om ervoor te zorgen dat het
drinkwater van voldoende kwaliteit is.

De overheid zet beleid in gericht op het beperken van de emissies van schadelijke stoffen
naar het oppervlaktewater door verschillende emissiebeperkende maatregelen.
Als de kwaliteit van het ingenomen oppervlakte water niet aan de eisen voldoet, nemen
waterleidingbedrijven maatregelen, zoals bijmenging/suppletie van grondwater van goede
kwaliteit en een tijdelijke innamestop van oppervlaktewater.
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