
Tijdens hittegolven vliegt de
drinkwaterconsumptie omhoog.
Dat je je dorst kunt lessen door het
water desnoods direct uit de kraan
te drinken, zegt veel over de hoog-
staande kwaliteit van zowel het
water als het distributienet. En het
is deels te danken aan Het Waterla-
boratorium. Het lab is er verant-
woordelijk voor ’dat drinkwater
het best gecontroleerde voedings-
middel van Nederland is’.

Watermonsters
„Van bron tot tap zijn we dag in
dag uit bezig met het nemen van
watermonsters, die in ons laborato-
rium worden geanalyseerd”, vertelt
Steen.
„Dat doen we aan de hand van

wettelijk vastgelegde para-
meters, zoals zware

metalen, bestrij-
dingsmiddelen en

bacteriën. Maar
onze moederbe-
drijven, de drie
drinkwaterbe-
drijven, gaan
veel verder. In
hun opdracht

speuren we met
de nieuwste

screenende tech-
nieken naar vrijwel

alle denkbare bedreigin-
gen. Mede daardoor is de kwa-

liteit van Nederlands drinkwater
zo ongekend hoog. Naast een ana-
lyserende rol hebben we ook een

adviserende rol, richting de drink-
waterbedrijven en andere klanten
die gebruik maken van onze ken-
nis, ervaring én uitstekende meet-
en laboratoriumfaciliteiten.”

Steeds verfijnder
Het Waterlaboratorium levert ook
een bijdrage aan de legionella-
preventie die sinds het drama in
Bovenkarspel ook wettelijk is aan-
gescherpt. Het werkt samen met de
TU Delft en verricht metingen en
analyses voor onder andere offsho-
rebedrijven.
Maar Steen schat dat negentig
procent van de omzet voortvloeit
uit de borging van de drinkwater-
kwaliteit. „Door steeds betere en
nauwkeuriger meet- en analyse-
technieken, kunnen we water
steeds verfijnder ontleden. Bron-
nen die de kwaliteit van het drink-
water bedreigen, zoals de industrie
en de landbouw, weten we te trace-
ren. En met onze analyses en advie-
zen in de hand, kunnen drinkwa-
terbedrijven goed onderbouwd de
discussie aangaan over de oorzaak
van problemen, het wegnemen
ervan en het ontwikkelen en intro-
duceren van alternatieven.”
Een bijzondere tak van sport voor
Het Waterlaboratorium, één van de
vier in Nederland, zijn rioolwater-
zuiveringsinstallaties. Steen: „ Ook
daar dragen we bij aan het onder-
zoek naar nieuwe aanvullende
zuiveringstechnieken om bijvoor-

beeld geneesmiddelen te verwijde-
ren. Gezuiverd rioolwater wordt
geloosd op het oppervlaktewater
en kan daarna via de duinen weer
in het drinkwater terecht komen.
Reden te meer om het intensief te
controleren en te analyseren, in
nauwe samenwerking met de be-
trokken waterschappen en hoog-
heemraadschappen.”

Analyseren
Bij Het Waterlaboratorium werken
ongeveer 110 mannen en vrouwen
(95 fte), die volgens Steen een ’pas-
sie voor schoon, goed en veilig
drinkwater’ met elkaar gemeen
hebben. Tijdens een rondleiding
blijkt een groot deel van hen te
doen wat veel mensen zich onge-
twijfeld voorstellen bij een onder-
neming die ’Het Waterlaboratori-
um’ heet: gekleed in witte labora-
toriumjassen en met behulp van
geavanceerde apparatuur zijn ze
bezig met het analyseren van de
watermonsters die non-stop wor-
den verzameld in de werkgebieden
van de drie drinkwaterbedrijven.

Microplastics
Uit de metingen komt soms de
aanwezigheid van microplastics
naar voren. Steen: „Dat ze in het
oppervlaktewater zitten staat vast
en dat de huidige zuiveringstech-
nieken in staat zijn ze te verwijde-
ren ook. Er wordt veel onderzoek
naar gedaan. We verwachten dat

microplastics geen gevaar vormen
voor het drinkwater, maar de ana-
lysemethoden moeten nog verder
worden ontwikkeld. De uitdaging
is om technieken en definities te
ontwikkelen waarmee we dat met
honderd procent zekerheid kun-
nen aantonen.”

Alarmbellen
Zo nu en dan gaan op het Waterla-
boratorium de alarmbellen rinke-
len, bij wijze van spreken dan.
Steen: „ Uit onze monsters, of
beter gezegd, de analyses ervan,
blijkt dan bijvoorbeeld dat het
drinkwater bacteriologisch niet
helemaal in orde is. Soms mag het
water dan in een groot gedeelte
van een voorzieningsgebied pas
gedronken worden als het eerst een
paar minuten gekookt is. We zet-
ten dan alle zeilen bij om de oor-
zaak van het probleem op te spo-
ren, zodat het drinkwaterbedrijf
het probleem zo snel mogelijk kan
verhelpen.”
Peinzend: „Onze analysemethodes
zijn zo verfijnd, dat we chemische
stoffen al vanaf 0,1 nanogram per
liter water kunnen aantonen. Dat
kun je vergelijken met een snufje
zout in een hoeveelheid water die
te vergelijken is met de inhoud van
een paar Olympische zwembaden.”

Geneesmiddelen
De keerzijde van die verfijnde
analysetechnieken, voegt Steen er
aan toe, is dat bekend is dat er
geneesmiddelen zitten in drinkwa-
ter. „De concentraties zijn mini-
maal en absoluut ongevaarlijk”,
weet Ruud Steen. ,,Pas als je je hele
leven een paar liter kraanwater per
dag drinkt, heb je een hoeveelheid
binnen die vergelijkbaar is met één
aspirientje. Dat we zelfs die stoffen
in beeld hebben, geeft vooral aan
hoe goed in Nederland wordt ge-
waakt over de kwaliteit van ons
drinkwater.”

V
an de vier drinkwater-
bedrijven die in 2003
hun onderzoeksfacili-
teiten bundelden én
verzelfstandigden in

Het Waterlaboratorium, zijn er
zestien jaar later nog drie over:
PWN, Dunea en Waternet. ’Drink-
watercontrole van bron tot tap’, vat
Hoofd Markt & Advies Ruud Steen
de corebusiness samen. Maar er is
meer.
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Onderzoek van
watermonsters in
Het Waterlabora-
torium.

Namens vier drinkwaterbedrijven
borgt Het Waterlaboratorium in

Haarlem dat ons drinkwater tot op
de nanogram zuiver is.
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Alleen het allerzuiverste water


