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LEVENSVOCHTLEVENSVOCHT

Water is van essentieel belang Water is van essentieel belang 

voor ons leven!voor ons leven!



Water is een bijzondere stof. Alle bekende levensvormen zijn Water is een bijzondere stof. Alle bekende levensvormen zijn 
er van afhankelijk. Ongeveer 70% van het menselijk lichaam er van afhankelijk. Ongeveer 70% van het menselijk lichaam 
bestaat uit water. Water bevindt zich in al onze organen en bestaat uit water. Water bevindt zich in al onze organen en 
wordt door het hele lichaam getransporteerd om allerlei wordt door het hele lichaam getransporteerd om allerlei 
fysische functies te ondersteunen.fysische functies te ondersteunen.

‘‘Water is toch iets fantastisch moois. Het is een primaire levensWater is toch iets fantastisch moois. Het is een primaire levensbehoefte. behoefte. 

Het is gezondheid, het is milieu, het is transport. Het is gezondheid, het is milieu, het is transport. 

Er is een gevecht tegen water en een gevecht voor te weinig wateEr is een gevecht tegen water en een gevecht voor te weinig water. Je kunt r. Je kunt 

er echt alles mee doen en bovendien is het zeer oerer echt alles mee doen en bovendien is het zeer oer--Hollands.Hollands.’’
Z.K.H. WillemZ.K.H. Willem--Alexander, Prins van Oranje.Alexander, Prins van Oranje.

Water dankt zijn bijzondere rol in alle levende wezens aan Water dankt zijn bijzondere rol in alle levende wezens aan 
zijn groot oplossend vermogen. Door dit oplossend zijn groot oplossend vermogen. Door dit oplossend 
vermogen kan water vele andere stoffen tegelijkertijd in zich vermogen kan water vele andere stoffen tegelijkertijd in zich 
herbergen, een plaats geven of door zijn vloeibaarheid herbergen, een plaats geven of door zijn vloeibaarheid 
verplaatsen.verplaatsen.

Water

De Prins van Oranje bezoekt als  voorzitter van de adviescommissie water, zowel in Nederland als daarbuiten bedrijven 

en instellingen in de watersector. Daar laat hij zich dan voorlichten over ontwikkelingen in het vakgebied.                     

En geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit advies gaat dan over de 

uitvoerbaarheid van het waterbeleid en de financiële en maatschappelijke consequenties daarvan. 



Drinkwater is een eerste levensbehoefteDrinkwater is een eerste levensbehoefte

�� Een mens moet per dag 2 liter water drinken om gezond te kunnen Een mens moet per dag 2 liter water drinken om gezond te kunnen leven. leven. 

In zijn hele leven drinkt een mens gemiddeld 75.000 liter water.In zijn hele leven drinkt een mens gemiddeld 75.000 liter water.

�� De totale hoeveelheid water in het lichaam van een volwassen menDe totale hoeveelheid water in het lichaam van een volwassen mens is s is 
gemiddeld 37 liter.gemiddeld 37 liter.

�� Een mens kan ongeveer een maand zonder voedsel leven, maar hooguEen mens kan ongeveer een maand zonder voedsel leven, maar hooguit een it een 
week zonder water. week zonder water. 

�� Menselijke hersenen bestaan voor 75% uit water.Menselijke hersenen bestaan voor 75% uit water.

�� Menselijke botten bestaan voor 25% uit water.Menselijke botten bestaan voor 25% uit water.

�� Menselijk bloed bestaat voor 92% uit water.Menselijk bloed bestaat voor 92% uit water.

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. In ons land wordt per pDrinkwater is een eerste levensbehoefte. In ons land wordt per persoon per ersoon per 
dag gemiddeld 126 liter water gebruikt. Dat water wordt gebruiktdag gemiddeld 126 liter water gebruikt. Dat water wordt gebruikt om te om te 
douchen, voor het toilet en om te wassen. In totaal gebruiken wedouchen, voor het toilet en om te wassen. In totaal gebruiken we in in 
Nederland 1,1 biljoen liter. Dat is 1.100.000.000.000 liter. HuiNederland 1,1 biljoen liter. Dat is 1.100.000.000.000 liter. Huishoudens shoudens 
nemen daarvan 0,7 biljoen liter voor hun rekening, de rest wordtnemen daarvan 0,7 biljoen liter voor hun rekening, de rest wordt gebruikt gebruikt 
door industrie, landbouw enzovoort. Dat is heel veel, maar in Nedoor industrie, landbouw enzovoort. Dat is heel veel, maar in Nederland derland 
hebben we aan water doorgaans geen gebrek. Jaarlijks komt, via rhebben we aan water doorgaans geen gebrek. Jaarlijks komt, via rivieren en ivieren en 
neerslag, ongeveer 90 biljoen liter water ons land binnen.neerslag, ongeveer 90 biljoen liter water ons land binnen.





WatergebruikWatergebruik

Minder dan 1% van het water dat door de Minder dan 1% van het water dat door de 
waterleidingbedrijven wordt behandeld, waterleidingbedrijven wordt behandeld, 
wordt gebruikt om te drinken of te koken.wordt gebruikt om te drinken of te koken.

�� Voor het tanden poetsen gebruikt men gemiddeld 5 liter water perVoor het tanden poetsen gebruikt men gemiddeld 5 liter water per dag.dag.

�� Als men 5 minuten Als men 5 minuten douchtdoucht, gebruikt men 95 tot 190 liter water., gebruikt men 95 tot 190 liter water.

�� Om het toilet door te spoelen gebruikt men tussen de 7,5 en 26,5Om het toilet door te spoelen gebruikt men tussen de 7,5 en 26,5 liter water.liter water.

�� Een afwasmachine gebruikt 35 tot 45 liter water. Een afwasmachine gebruikt 35 tot 45 liter water. 

�� Er is 5680 liter water nodig om een vat bier te produceren.Er is 5680 liter water nodig om een vat bier te produceren.

�� EEéén dunne krant kost 30 liter water. n dunne krant kost 30 liter water. 

�� Het kost 450 liter water om een ei te produceren.Het kost 450 liter water om een ei te produceren.

�� Om een blik fruit of groente te produceren heeft men 35 liter waOm een blik fruit of groente te produceren heeft men 35 liter water nodig.ter nodig.

�� Er is 25.700 liter water nodig om een gezin van 4 personen een dEr is 25.700 liter water nodig om een gezin van 4 personen een dag van ag van 
voedsel te voorzien.voedsel te voorzien.

�� Er is 7000 liter water nodig om een vat ruwe olie te bewerken.Er is 7000 liter water nodig om een vat ruwe olie te bewerken.

�� Om nieuwe auto's te produceren wordt 500.000 liter water per autOm nieuwe auto's te produceren wordt 500.000 liter water per auto gebruikt.o gebruikt.



Kraanwater wordt in ons land bereid uit duinKraanwater wordt in ons land bereid uit duin--, grond, grond-- of of 
oppervlaktewater.oppervlaktewater. Tweederde deel van ons land krijgt drinkwater Tweederde deel van ons land krijgt drinkwater 
bereid uit grondwater, (Grondwater is regenwater dat tussen de 4bereid uit grondwater, (Grondwater is regenwater dat tussen de 40 0 
en 200 meter de grond is ingezakt, het moet nog wel behandeld en 200 meter de grond is ingezakt, het moet nog wel behandeld 
worden voordat het geschikt is als drinkwater.) terwijl een derdworden voordat het geschikt is als drinkwater.) terwijl een derde e 
wordt voorzien van drinkwater uit oppervlaktewater. (dat wil wordt voorzien van drinkwater uit oppervlaktewater. (dat wil 
zeggen water uit meren en rivieren.) Oppervlaktewater is vuiler zeggen water uit meren en rivieren.) Oppervlaktewater is vuiler 
dan grondwater. Slechts een klein deel van het kraanwater wordt dan grondwater. Slechts een klein deel van het kraanwater wordt 
gewonnen uit duinwater.gewonnen uit duinwater.

Ieder kind in Nederland weet dat het water in onze rivieren Ieder kind in Nederland weet dat het water in onze rivieren 
ondrinkbaar is door de lozingen van fabrieken. Toch moeten ondrinkbaar is door de lozingen van fabrieken. Toch moeten 
waterleidingbedrijven hier betrouwbaar drinkwater van maken.waterleidingbedrijven hier betrouwbaar drinkwater van maken.

Ook in de streken waar men kan beschikken over voldoende Ook in de streken waar men kan beschikken over voldoende 
grondwater, begint het probleem van de milieuvervuiling op te grondwater, begint het probleem van de milieuvervuiling op te 
spelen. spelen. Vele landbouwgiften zijn inmiddels in zulke grote Vele landbouwgiften zijn inmiddels in zulke grote 
hoeveelheden in de grond terechtgekomen, dat ze het grondwater hoeveelheden in de grond terechtgekomen, dat ze het grondwater 
bereiken, waardoor dit vervuild raakt.bereiken, waardoor dit vervuild raakt.
Hoewel er tegenwoordig hard gewerkt wordt om de uitstoot van Hoewel er tegenwoordig hard gewerkt wordt om de uitstoot van 
schadelijke stoffen in het milieu te beperken, blijft dit nog laschadelijke stoffen in het milieu te beperken, blijft dit nog lange tijd nge tijd 
een probleem. Er ontstaan elk jaar, in laboratoria en het milieueen probleem. Er ontstaan elk jaar, in laboratoria en het milieu
door onderlinge reacties, vele nieuwe stoffen, waarvan het effecdoor onderlinge reacties, vele nieuwe stoffen, waarvan het effect t 
op milieu en gezondheid onbekend is.op milieu en gezondheid onbekend is.
Voor veel stoffen zijn normen opgesteld. Drinkwater mag slechts Voor veel stoffen zijn normen opgesteld. Drinkwater mag slechts in in 
vaststaande hoeveelheden met deze stoffen vervuild zijn. Deze vaststaande hoeveelheden met deze stoffen vervuild zijn. Deze 
normen worden regelmatig overschreden en bovendien is men normen worden regelmatig overschreden en bovendien is men 
geneigd de normen geneigd de normen enigzinsenigzins aan teaan te passen aan de situatie, in passen aan de situatie, in 
plaats van andersom. plaats van andersom. 
En dan hebben we het nog niet over de onbekende stoffen die in En dan hebben we het nog niet over de onbekende stoffen die in 
het oppervlaktewater aanwezig zijn. Omdat deze stoffen onbekend het oppervlaktewater aanwezig zijn. Omdat deze stoffen onbekend 
zijn, zijn ze ook niet meetbaar en dus kunnen er geen normen voozijn, zijn ze ook niet meetbaar en dus kunnen er geen normen voor r 
worden opgesteld.worden opgesteld.

Waar wordt kraanwater van gemaakt?Waar wordt kraanwater van gemaakt?



De winning van oppervlaktewaterDe winning van oppervlaktewater

�� Oppervlaktewater is het water dat stroomt over of verblijft op hOppervlaktewater is het water dat stroomt over of verblijft op het et 
aardoppervlak. Via de grote rivieren Rijn en Maas komt er in eenaardoppervlak. Via de grote rivieren Rijn en Maas komt er in een
gemiddeld jaar zogemiddeld jaar zo’’n 75.000 miljoen m3 water ons land binnen. n 75.000 miljoen m3 water ons land binnen. 
Hiervan wordt 514 miljoen m3 (1/150ste deel) gebruikt voor de Hiervan wordt 514 miljoen m3 (1/150ste deel) gebruikt voor de 
drinkwatervoorziening.drinkwatervoorziening.

�� De Rijn is 1320 km lang. Hij ontspringt in Zwitserland als een De Rijn is 1320 km lang. Hij ontspringt in Zwitserland als een 
snelstromende bergrivier, gevoed door de gletsjers in de Alpen vsnelstromende bergrivier, gevoed door de gletsjers in de Alpen van an 
het het GotthardmassiefGotthardmassief. Gevoed door regen . Gevoed door regen -- en smeltwater uit negen en smeltwater uit negen 
landen baant hij zich een weg naar de Noordzee. Het stroomgebiedlanden baant hij zich een weg naar de Noordzee. Het stroomgebied
is 185.000km2 groot waarvan 25.000km2 in Nederland ligt. De is 185.000km2 groot waarvan 25.000km2 in Nederland ligt. De 
gemiddelde stroomsnelheid van de rivier varieert in Nederland (vgemiddelde stroomsnelheid van de rivier varieert in Nederland (van an 
Spijk tot Spijk tot MillingenMillingen) van 0,5 tot 1,5 m/s, met een uitschieter tot boven ) van 0,5 tot 1,5 m/s, met een uitschieter tot boven 
2 m/s. Bij 2 m/s. Bij LobithLobith bedraagt de gemiddeld afvoer 2.300 m3/sec.bedraagt de gemiddeld afvoer 2.300 m3/sec.

�� De Maas is 935 kilometer lang. Zij ontspringt ongeveer 200 km teDe Maas is 935 kilometer lang. Zij ontspringt ongeveer 200 km ten n 
noorden van noorden van DijonDijon op een hoogte van 409 meter boven zeeniveau. op een hoogte van 409 meter boven zeeniveau. 
Vanuit Frankrijk, Luxemburg en BelgiVanuit Frankrijk, Luxemburg en Belgiëë bereikt de Maas bij bereikt de Maas bij EijsdenEijsden
onder Maastricht ons land. Het Nederlandse deel van de Maas tot onder Maastricht ons land. Het Nederlandse deel van de Maas tot 
aan haar monding in het Haringvliet, is zo'n 300 km lang.aan haar monding in het Haringvliet, is zo'n 300 km lang.



WML moet opnieuw inname Maaswater staken WML moet opnieuw inname Maaswater staken 

wegens vervuiling wegens vervuiling 

Binnen twee jaar kampt Waterleidingmaatschappij Limburg (Binnen twee jaar kampt Waterleidingmaatschappij Limburg (WMLWML) voor de tweede keer met ) voor de tweede keer met 
een verontreiniging van de Maas. WML heeft de inname van het Maaeen verontreiniging van de Maas. WML heeft de inname van het Maaswater gestaakt, omdat swater gestaakt, omdat 
de concentratie de concentratie MBTEMBTE, een loodvervangende stof in benzine, de maximale grenswaarde , een loodvervangende stof in benzine, de maximale grenswaarde 
had overschreden. Het waterbedrijf verwacht dat de waterfabriek had overschreden. Het waterbedrijf verwacht dat de waterfabriek Heel het voorlopig nog Heel het voorlopig nog 
enige tijd zonder rivierwater zal moeten stellen. Nu de zomer aaenige tijd zonder rivierwater zal moeten stellen. Nu de zomer aanbreekt daalt het peil in de nbreekt daalt het peil in de 
Maas en kan de Maas en kan de MBTEMBTE--verontreinigingverontreiniging minder verdunnen.minder verdunnen.

Oorzaak is Oorzaak is bodemverontreigingbodemverontreiging bij chemische fabriekbij chemische fabriek

De MBTE is afkomstig uit een bodemverontreiniging op het terreinDe MBTE is afkomstig uit een bodemverontreiniging op het terrein van het bedrijf van het bedrijf SabicSabic, , 
nabij de haven van Stein aan het nabij de haven van Stein aan het JulianakanaalJulianakanaal. Eind vorig jaar is de bodemverontreiniging . Eind vorig jaar is de bodemverontreiniging 
ontdekt en is met een sanering begonnen. Vorige maand is echter ontdekt en is met een sanering begonnen. Vorige maand is echter ontdekt dat de MBTE ontdekt dat de MBTE 
zich verder heeft verspreid dan aanvankelijk werd vermoed. De przich verder heeft verspreid dan aanvankelijk werd vermoed. De provincie en ovincie en SabicSabic
bezinnen zich momenteel op de meest effectieve saneringsoptie.bezinnen zich momenteel op de meest effectieve saneringsoptie.

Onverwachte verspreiding naar MaasOnverwachte verspreiding naar Maas

De bodemverontreiniging met MBTE (De bodemverontreiniging met MBTE (MethylMethyl--tertiairtertiair--butylbutyl--etherether) en het kankerverwekkende ) en het kankerverwekkende 
HF1800 (een cocktail met onder meer tolueen en benzeen) werd vorHF1800 (een cocktail met onder meer tolueen en benzeen) werd vorig jaar oktober ontdekt ig jaar oktober ontdekt 
en de bodemsanering richtte zich aanvankelijk op het afzuigen vaen de bodemsanering richtte zich aanvankelijk op het afzuigen van een drijflaag die zich n een drijflaag die zich 
vormde tegen de damwand van het vormde tegen de damwand van het JulianakanaalJulianakanaal. Volgens de provincie Limburg is pas . Volgens de provincie Limburg is pas 
eind april ontdekt dat de eind april ontdekt dat de MBTEMBTE--verontreinigingverontreiniging zich verder had verspreid, onder de zich verder had verspreid, onder de 
damwand door, en via voorkeursstromen in de Maasdamwand door, en via voorkeursstromen in de Maas terecht was gekomen.terecht was gekomen.



WML moet opnieuw inname Maaswater staken WML moet opnieuw inname Maaswater staken 

wegens vervuiling (2)wegens vervuiling (2)

Voorbereiding voor overstap op grondwaterVoorbereiding voor overstap op grondwater

WML is inmiddels begonnen met de voorbereidingen om een totale oWML is inmiddels begonnen met de voorbereidingen om een totale overstap te kunnen verstap te kunnen 
maken op grondwater. Bij een droge zomer dit jaar, zal de producmaken op grondwater. Bij een droge zomer dit jaar, zal de productielocatie Heel nog tielocatie Heel nog 
geruime tijd dicht blijven. Het Limburgse waterleidingbedrijf gageruime tijd dicht blijven. Het Limburgse waterleidingbedrijf gaat daarom stapsgewijs de at daarom stapsgewijs de 
onttrekking van grondwater opvoeren. Het bedrijf doet dat met gronttrekking van grondwater opvoeren. Het bedrijf doet dat met grote tegenzin, zo laat ote tegenzin, zo laat 
woordoverderwoordoverder AnjoAnjo Petit weten. "We hebben destijds 135 miljoen euro gePetit weten. "We hebben destijds 135 miljoen euro geïïnvesteerd in de nvesteerd in de 
bouw van de productielocatie Heel om over te kunnen schakelen nabouw van de productielocatie Heel om over te kunnen schakelen naar Maaswater. Daarmee ar Maaswater. Daarmee 
kunnen we het onttrekken van grondwater voor onze totale drinkwakunnen we het onttrekken van grondwater voor onze totale drinkwaterproductie met 25 terproductie met 25 
procent verminderen. Nu zien we in twee jaar tijd dat we de prodprocent verminderen. Nu zien we in twee jaar tijd dat we de productie daar wederom stil uctie daar wederom stil 
moeten leggen vanwege een vervuiling in de Maas", aldus Petit.moeten leggen vanwege een vervuiling in de Maas", aldus Petit.

Beroep op politici voor aanscherping van normenBeroep op politici voor aanscherping van normen

Opvallend is dat het in beide gevallen ging om een vervuiling diOpvallend is dat het in beide gevallen ging om een vervuiling die wettelijk overal buiten e wettelijk overal buiten 
valt. Bij de vervuiling van het Maaswater in de zomer van 2003 gvalt. Bij de vervuiling van het Maaswater in de zomer van 2003 ging het om een ing het om een 
aanvankelijk onbekende stof die door DSM werd geloosd. Deze zomeaanvankelijk onbekende stof die door DSM werd geloosd. Deze zomer gaat het over een r gaat het over een 
stof die door een leidinglekkage is vrijgekomen. Voor beide gevastof die door een leidinglekkage is vrijgekomen. Voor beide gevallen gaat om vervuiling llen gaat om vervuiling 
van de Maas door bedrijven buiten de lozingsvergunning om.van de Maas door bedrijven buiten de lozingsvergunning om.

WML wil erkenning Maas als drinkwaterbronWML wil erkenning Maas als drinkwaterbron

WML heeft de voorvallen bij de politiek onder de aandacht gebracWML heeft de voorvallen bij de politiek onder de aandacht gebracht en heeft om ht en heeft om 
aanscherping van de normen gevraagd. Een erkenning van de Maas aaanscherping van de normen gevraagd. Een erkenning van de Maas als bron voor ls bron voor 
drinkwater betekent dat er strenge normen moeten zijn voor de wadrinkwater betekent dat er strenge normen moeten zijn voor de waterkwaliteit, inclusief de terkwaliteit, inclusief de 
handhaving en de handhaving en de monitoringmonitoring, zo redeneert het Limburgse waterbedrijf. Voor de inname bij , zo redeneert het Limburgse waterbedrijf. Voor de inname bij 
Heel hanteert het bedrijf een zelf vastgestelde grenswaarde van Heel hanteert het bedrijf een zelf vastgestelde grenswaarde van 5 microgram/l. Die waarde 5 microgram/l. Die waarde 
is ingegeven, omdat bij een concentratie van 15 microgram/l MBTEis ingegeven, omdat bij een concentratie van 15 microgram/l MBTE al kan worden geroken al kan worden geroken 
en bij 40 microgram/l kan worden geproefd. De algemene milieunoren bij 40 microgram/l kan worden geproefd. De algemene milieunorm ligt echter op 9400 m ligt echter op 9400 
microgram/l. WML pleit voor algemene geldende microgram/l. WML pleit voor algemene geldende MBTEMBTE--normnorm voor oppervlaktewater.voor oppervlaktewater.
BronBron: http://: http://www.wml.nlwww.wml.nl PersberichtenPersberichten N.V. WMLN.V. WML



Waterbedrijf claimt schade Waterbedrijf claimt schade MaasMaas--vervuilingvervuiling

bij bij SabicSabic

MAASTRICHT MAASTRICHT -- Waterleiding Maatschappij Limburg (Waterleiding Maatschappij Limburg (WMLWML) gaat de schade ) gaat de schade 
die zij lijdt door de vervuiling van de Maas met de giftige stofdie zij lijdt door de vervuiling van de Maas met de giftige stof MTBE MTBE 
verhalen op het petrochemische bedrijf verhalen op het petrochemische bedrijf SabicSabic. . SabicSabic heeft mogelijk twee heeft mogelijk twee 
jaar lang gif gelekt aan de Maasoever.jaar lang gif gelekt aan de Maasoever. Het gaat om de brandbare vloeistof Het gaat om de brandbare vloeistof 
MTBEMTBE, (, (MethylMethyl--tertiairtertiair--butylbutyl--etherether) een plaatsvervanger van lood in benzine. ) een plaatsvervanger van lood in benzine. 
Door het inmiddels gerepareerde lek in een leiding bij de haven Door het inmiddels gerepareerde lek in een leiding bij de haven van Stein van Stein 
raakten de bodem en het grondwater vervuild en sijpelt de raakten de bodem en het grondwater vervuild en sijpelt de 
kankerverwekkende stof vanuit het grondwater de Maas in.kankerverwekkende stof vanuit het grondwater de Maas in. Daardoor kan Daardoor kan 
het waterbedrijf het waterbedrijf bij te hogebij te hoge concentraties van de stof het Maaswater niet als concentraties van de stof het Maaswater niet als 
drinkwater gebruiken. drinkwater gebruiken. Vanaf oktober zou de instroom van MTBE in de Maas Vanaf oktober zou de instroom van MTBE in de Maas 
gestopt moeten zijn. gestopt moeten zijn. Volgens provincie en Volgens provincie en SabicSabic stroomde er de afgelopen stroomde er de afgelopen 
maanden dagelijks tussen de 100 en 200 kilo MTBE de Maas in.maanden dagelijks tussen de 100 en 200 kilo MTBE de Maas in. Dat is nu Dat is nu 
wat minder geworden, aldus de provincie. wat minder geworden, aldus de provincie. De oorzaak van het lek in de 4,5 De oorzaak van het lek in de 4,5 
kilometer lange pijpleiding is een lasfout, gemaakt in 1976 bij kilometer lange pijpleiding is een lasfout, gemaakt in 1976 bij de aanleg van de aanleg van 
de leiding. Die las heeft het op enig moment begeven. Wanneer prde leiding. Die las heeft het op enig moment begeven. Wanneer precies, is ecies, is 
onduidelijk. onduidelijk. Vorig jaar werd al in april duidelijk dat er iets mis was met deVorig jaar werd al in april duidelijk dat er iets mis was met de
leiding, en op 1 november vorig jaar vond leiding, en op 1 november vorig jaar vond SabicSabic het lek. Pas in april dit jaar het lek. Pas in april dit jaar 
werd ontdekt dat het grondwater vervuild raakte met werd ontdekt dat het grondwater vervuild raakte met MTBEMTBE, en dat de stof , en dat de stof 
de Maas in sijpelde. Een maand daarna merkte WML tijdens metingede Maas in sijpelde. Een maand daarna merkte WML tijdens metingen bij n bij 
het pompstation in Heel dat er te veel MTBE in het water zat, enhet pompstation in Heel dat er te veel MTBE in het water zat, en zette de zette de 
inname van Maaswater stop. inname van Maaswater stop. De informatie over het lek door De informatie over het lek door 
Rijkswaterstaat had beter gekund, erkent ook deze dienst.Rijkswaterstaat had beter gekund, erkent ook deze dienst.

BronBron: : http://www2.telegraaf.nl/binnenland/24558571/Waterbedrijf_claimthttp://www2.telegraaf.nl/binnenland/24558571/Waterbedrijf_claimt_schade_Maas_vervuiling_bij__schade_Maas_vervuiling_bij_Sabic.htmlSabic.html







WieWie bepaaltbepaalt watwat goedgoed voorvoor mijmij is?is?

Volgens de drinkwaterbedrijven hoeven we ons kraanwater in NederVolgens de drinkwaterbedrijven hoeven we ons kraanwater in Nederland niet extra te land niet extra te 
filteren. Toch vertonen de gehaltes aan lood en bestrijdingsmiddfilteren. Toch vertonen de gehaltes aan lood en bestrijdingsmiddelen soms forse elen soms forse 
uitschieters. En van medicijnen weet niemand het fijne.uitschieters. En van medicijnen weet niemand het fijne. De consument is betrokken De consument is betrokken 
partij ('risicopartij ('risico-- nemer') bij de beslissing over de toelaatbaarheid van bepaalde nemer') bij de beslissing over de toelaatbaarheid van bepaalde risico's. risico's. 
En heeft het recht heeft zelf te bepalen wat goed voor hem is, dEn heeft het recht heeft zelf te bepalen wat goed voor hem is, dat wil zeggen dat aan at wil zeggen dat aan 
hem de keuze is welke risico's hij acceptabel vindt bij de consuhem de keuze is welke risico's hij acceptabel vindt bij de consumptie van voeding en mptie van voeding en 
drank.drank.

De overheid heeft in het Nationaal De overheid heeft in het Nationaal MilieubeleidsMilieubeleids Plan 1986Plan 1986--1990 de 'risicobenadering' 1990 de 'risicobenadering' 
gegeïïntroduceerd voor de beoordeling van milieukwaliteit. Hierbij worntroduceerd voor de beoordeling van milieukwaliteit. Hierbij wordt dt -- uitsluitend uitsluitend --
uitgegaan van de 'kans op overlijden'.uitgegaan van de 'kans op overlijden'. Andere risico's Andere risico's -- zoals irritatie, hinder, zoals irritatie, hinder, 
functiestoornissen, functievermindering of functie verlies, schafunctiestoornissen, functievermindering of functie verlies, schade aan het embryo de aan het embryo --
zijn in dit risicokenmerk niet vervat.zijn in dit risicokenmerk niet vervat.

Voor de afzonderlijke stoffen en voor bronnen van straling zijn Voor de afzonderlijke stoffen en voor bronnen van straling zijn de maximaal de maximaal 
toelaatbare risicotoelaatbare risico-- niveaus gesteld op 10 niveaus gesteld op 10 --6 per jaar als individueel sterfte risico (dit 6 per jaar als individueel sterfte risico (dit 
betekent een kans op overlijden ten gevolge van blootstelling gebetekent een kans op overlijden ten gevolge van blootstelling gedurende durende éééén jaar aan n jaar aan 
een afzonderlijke stof van een op de miljoen). een afzonderlijke stof van een op de miljoen). 

Wij zijn van mening dat de consument als 'risico nemer' in de geWij zijn van mening dat de consument als 'risico nemer' in de gelegenheid gesteld legenheid gesteld 
moet worden om kennis te nemen van de diverse risicokenmerken dimoet worden om kennis te nemen van de diverse risicokenmerken die ten aanzien e ten aanzien 
van drinkwater met de daarbij behorende getalsnormen worden gehavan drinkwater met de daarbij behorende getalsnormen worden gehanteerd. Indien nteerd. Indien 
ten aanzien een of meer stoffen (al dan niet om technisch of finten aanzien een of meer stoffen (al dan niet om technisch of financieelancieel--economische economische 
redenen) afwijkende normen worden gehanteerd dan dient de consumredenen) afwijkende normen worden gehanteerd dan dient de consument hiervan op ent hiervan op 
de hoogte te worden gesteld zodat hij zelf zijn keuze kan bepalede hoogte te worden gesteld zodat hij zelf zijn keuze kan bepalen.n.

Overigens verschillen de risico's, verbonden aan eigenschappen vOverigens verschillen de risico's, verbonden aan eigenschappen van stoffen in leidingwater waardoor de an stoffen in leidingwater waardoor de 
gezondheid kan worden aangetast, met andere risico's onder meer gezondheid kan worden aangetast, met andere risico's onder meer door:door:

�� de monopoliepositie van de waterleidingbedrijven (ook in communide monopoliepositie van de waterleidingbedrijven (ook in communicatief opzicht)catief opzicht)

�� het niet met zintuigen kunnen waarnemen van de het niet met zintuigen kunnen waarnemen van de dede risico's risico's 

�� het niet door de consument kunnen behet niet door de consument kunnen beïïnvloeden van de risico's nvloeden van de risico's 

�� verschillende gevoeligheid van blootgestelde individuenverschillende gevoeligheid van blootgestelde individuen

�� Tijdhorizon risico's: vele jaren voordat schade aan de gezondheiTijdhorizon risico's: vele jaren voordat schade aan de gezondheid zich openbaartd zich openbaart

�� Soms Soms terratogeneterratogene werking: schade openbaart zich bij volgende generatie (voorbeelwerking: schade openbaart zich bij volgende generatie (voorbeeld: DES dochters)d: DES dochters)





Verbazing over uitspraken Van Geel over Verbazing over uitspraken Van Geel over 

risicostoffen in drinkwater risicostoffen in drinkwater 

Steeds meer signalen over enorme verspreidingSteeds meer signalen over enorme verspreiding
Van Geel zei op de Haagse milieuconferentie het volgende:Van Geel zei op de Haagse milieuconferentie het volgende: "Het is "Het is 
belangrijk om te kijken of er nog nieuwe vraagstukken op het brebelangrijk om te kijken of er nog nieuwe vraagstukken op het brede de 
milieudossier zijn die inhoudelijk aandacht verdienen. Om op diemilieudossier zijn die inhoudelijk aandacht verdienen. Om op die laatste laatste 
categorie in te gaan: categorie in te gaan: ik ben bijzonder verontrust over de diffuse verspreiding ik ben bijzonder verontrust over de diffuse verspreiding 
van gevaarlijke stoffen, zoals zware metalen en hormonen. In de van gevaarlijke stoffen, zoals zware metalen en hormonen. In de bodem, bodem, 
maar ook in ons oppervlaktemaar ook in ons oppervlakte-- en drinkwater. Steeds meer signalen wijzen en drinkwater. Steeds meer signalen wijzen 
erop, dat die verspreiding enorm is. Op dit moment moeten Britseerop, dat die verspreiding enorm is. Op dit moment moeten Britse
drinkwaterbedrijven zelfs al alert zijn op sporen van drinkwaterbedrijven zelfs al alert zijn op sporen van ProzacProzac, het bekende , het bekende 
antidepressivum, in hun water.antidepressivum, in hun water. Dat soort problemen Dat soort problemen -- ze worden ook wel ze worden ook wel 
''wickedwicked problemsproblems' genoemd ' genoemd -- moeten we aanpakken." moeten we aanpakken." 

Verbazing over contrast met eerdere uitsprakenVerbazing over contrast met eerdere uitspraken
Tweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) stelde anderhalf jaar geTweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) stelde anderhalf jaar geleden al leden al 
vragen over gevaarlijke stoffen die mogelijk voorkomen in drinkwvragen over gevaarlijke stoffen die mogelijk voorkomen in drinkwater en de ater en de 
onvoldoende controle daarop. "De recente opmerkingen van onvoldoende controle daarop. "De recente opmerkingen van VanVan Geel Geel 
staan in contrast met het wegwuivende gebaar van toen.staan in contrast met het wegwuivende gebaar van toen. De De 
staatssecretaris gaf in eerste instantie aan dat het geen problestaatssecretaris gaf in eerste instantie aan dat het geen probleem was. em was. 
Vervolgens gaf hij tijdens de behandeling in de Tweede Kamer aanVervolgens gaf hij tijdens de behandeling in de Tweede Kamer aan dat het dat het 
wel iets is waar we op moeten letten. Daar was ik toen tevreden wel iets is waar we op moeten letten. Daar was ik toen tevreden mee. Nu mee. Nu 
verbaast mij wel het contrast tussen het relativerende geluid daverbaast mij wel het contrast tussen het relativerende geluid dat Van Geel t Van Geel 
eerder liet horen en de recente uitspraken. Maar ik ben niet vereerder liet horen en de recente uitspraken. Maar ik ben niet verbaasd over baasd over 
de inhoud: dat vond ik toen ook al," aldus het D66de inhoud: dat vond ik toen ook al," aldus het D66--Kamerlid.Kamerlid.



Medicijnen in het waterMedicijnen in het water

De laatste jaren worden in toenemende mate geneesmiddelen voor mDe laatste jaren worden in toenemende mate geneesmiddelen voor mens ens 
en dier aangetroffen in het milieu.en dier aangetroffen in het milieu. Van enkele van die middelen is bekend Van enkele van die middelen is bekend 
dat ze bij vissen, dat ze bij vissen, kreeftachtigenkreeftachtigen en schelpdieren een hormoonontregelende en schelpdieren een hormoonontregelende 
werking hebben. werking hebben. In het Nederlandse water zijn al mannelijke vissen In het Nederlandse water zijn al mannelijke vissen 
gevonden met vrouwelijke eigenschappen.gevonden met vrouwelijke eigenschappen. Het RIVM vermoedt dat dit komt Het RIVM vermoedt dat dit komt 
door de aanwezigheid van resten van de anticonceptiepil in het wdoor de aanwezigheid van resten van de anticonceptiepil in het water.ater. Van Van 
een aantal andere is nauwelijks meer bekend dan dat ze in lage een aantal andere is nauwelijks meer bekend dan dat ze in lage 
concentraties vconcentraties vóóóórkomen in water en bodem, terwijl voor het merendeel van rkomen in water en bodem, terwijl voor het merendeel van 
de toegepaste geneesmiddelen de kennis over het voorkomen in hetde toegepaste geneesmiddelen de kennis over het voorkomen in het milieu milieu 
en de risicoen de risico’’s voor in de natuur levende organismen praktisch nihil is. s voor in de natuur levende organismen praktisch nihil is. 
Waterdeskundigen in de Verenigde Staten hebben residuen van mediWaterdeskundigen in de Verenigde Staten hebben residuen van medicijnen cijnen 
in drinkwater gevonden. Vooral antibiotica en steroin drinkwater gevonden. Vooral antibiotica en steroïïden worden den worden 
aangetroffen, maar ook antidepressiva. Geen reden tot bezorgdheiaangetroffen, maar ook antidepressiva. Geen reden tot bezorgdheid over de d over de 
volksgezondheid, stelt E Magazine (maart/april 2004) gerust, maavolksgezondheid, stelt E Magazine (maart/april 2004) gerust, maar nieuwe r nieuwe 
onderzoeken laten zien, dat waterorganismen gevaar lopen. Antibionderzoeken laten zien, dat waterorganismen gevaar lopen. Antibiotica otica 
zouden sommige soorten resistent kunnen maken voor ziekteverwekkzouden sommige soorten resistent kunnen maken voor ziekteverwekkers en ers en 
sterosteroïïden kunnen voortplantingsprocessen onder water verstoren. Er zijden kunnen voortplantingsprocessen onder water verstoren. Er zijn n 
geen reguleringen voor het niveau van residuen van medicijnen ingeen reguleringen voor het niveau van residuen van medicijnen in water. water. 
De stoffen komen langs een omweg in het drinkwater terecht. Via De stoffen komen langs een omweg in het drinkwater terecht. Via de de 
ontlasting komen ze in het rioolsysteem, dat vaak niet in staat ontlasting komen ze in het rioolsysteem, dat vaak niet in staat is om de is om de 
stoffen af te breken. Ook zouden veel ongebruikte medicijnen doostoffen af te breken. Ook zouden veel ongebruikte medicijnen door het toilet r het toilet 
worden gespoeld.worden gespoeld. Volgens Christian Volgens Christian DaughtonDaughton, scheikundige bij de , scheikundige bij de 
Amerikaanse milieudienst Amerikaanse milieudienst EPAEPA, zou het goed zijn als medicijnfabrikanten , zou het goed zijn als medicijnfabrikanten 
ongebruikte medicijnen zouden innemen, zoals ze in sommige Europongebruikte medicijnen zouden innemen, zoals ze in sommige Europese ese 
landen en Canada doen.landen en Canada doen.



�� Het onderzoek naar het voorkomen van residuen van geneesmiddelenHet onderzoek naar het voorkomen van residuen van geneesmiddelen in water en in water en 
bodem is nog maar recent op gang gekomen; vooral over diergeneesbodem is nog maar recent op gang gekomen; vooral over diergeneesmiddelen is in middelen is in 
dit opzicht zeer weinig bekend.dit opzicht zeer weinig bekend. De eerste metingen (De eerste metingen (clofibrinezuurclofibrinezuur en nicotine) en nicotine) 
dateren weliswaar van het midden van de jaren 1970, maar feitelidateren weliswaar van het midden van de jaren 1970, maar feitelijk wordt pas sedert jk wordt pas sedert 
een jaar of vijf op ruimere schaal onderzoek gedaan naar het vooeen jaar of vijf op ruimere schaal onderzoek gedaan naar het voorkomen van rkomen van 
geneesmiddelen in het milieu. Dit gebeurt onder meer in Duitslangeneesmiddelen in het milieu. Dit gebeurt onder meer in Duitsland, Engeland, de VS d, Engeland, de VS 
en Zwitserland. Nog steeds gaat het om slechts een fractie van den Zwitserland. Nog steeds gaat het om slechts een fractie van de stoffen die een e stoffen die een 
wettelijke toelating hebben als geneesmiddel. Er wordt vooral gewettelijke toelating hebben als geneesmiddel. Er wordt vooral gemeten in het meten in het 
ongezuiverde rioolwater (ongezuiverde rioolwater (influentinfluent) en het gezuiverde, op het oppervlaktewater ) en het gezuiverde, op het oppervlaktewater 
weglopende, rioolwater (effluent) van weglopende, rioolwater (effluent) van RWZIRWZI’’ss en in oppervlaktewater, grondwater en en in oppervlaktewater, grondwater en 
drinkwater. Tot begin 2000 waren wereldwijd 83 middelen aangetoodrinkwater. Tot begin 2000 waren wereldwijd 83 middelen aangetoond; ze komen nd; ze komen 
voor in het concentratietraject van de detectiegrens in voor in het concentratietraject van de detectiegrens in nanogrammennanogrammen tot tot 
microgrammen per liter. Slechts in een enkel geval zijn sporen amicrogrammen per liter. Slechts in een enkel geval zijn sporen aangetoond in angetoond in 
drinkwater. De aandacht ging tot nu toe voornamelijk uit naar hodrinkwater. De aandacht ging tot nu toe voornamelijk uit naar hormonen, antibiotica, rmonen, antibiotica, 
harthart-- en vaatmiddelen en pijnstillers.en vaatmiddelen en pijnstillers.

�� Er is weinig is bekend over het gedrag en de effecten, en daarmeEr is weinig is bekend over het gedrag en de effecten, en daarmee van het risico, van e van het risico, van 
restanten van geneesmiddelen voor planten en dieren in het milierestanten van geneesmiddelen voor planten en dieren in het milieu. De beschikbare u. De beschikbare 
informatie heeft betrekking op ongeveer 10 procent van de middelinformatie heeft betrekking op ongeveer 10 procent van de middelenen en geldt vooral en geldt vooral 
het watercompartiment. Tot nu toe zijn vooral antibiotica, natuuhet watercompartiment. Tot nu toe zijn vooral antibiotica, natuurlijke en synthetische rlijke en synthetische 
hormonen, antidepressiva en stoffen die worden toegepast bij de hormonen, antidepressiva en stoffen die worden toegepast bij de chemotherapie van chemotherapie van 
kanker, onderzocht. Nog minder is bekend over het gedrag en de ekanker, onderzocht. Nog minder is bekend over het gedrag en de effecten van de ffecten van de 
metabolieten.metabolieten.

Medicijnen in het waterMedicijnen in het water (2)





Water geeft mannen grote borstenWater geeft mannen grote borsten

�� Britse plastische chirurgen worden geconfronteerd met een nieuweBritse plastische chirurgen worden geconfronteerd met een nieuwe groep patigroep patiëënten. nten. 
Ze krijgen steeds meer mannen in de wachtkamer die een borstverkZe krijgen steeds meer mannen in de wachtkamer die een borstverkleining willen. En leining willen. En 
dat mannenborsten in omvang toenemen, heeft te maken met de groedat mannenborsten in omvang toenemen, heeft te maken met de groeiende iende 
aanwezigheid van vrouwelijke hormonen in drinkwater en voedsel.aanwezigheid van vrouwelijke hormonen in drinkwater en voedsel. Welke wonderen Welke wonderen 
er worden verricht in de wereld van de plastische oftewel estheter worden verricht in de wereld van de plastische oftewel esthetische chirurgie, ische chirurgie, 
kunnen we desgewenst op de voet volgen dankzij televisieprogrammkunnen we desgewenst op de voet volgen dankzij televisieprogramma's over mensen a's over mensen 
die dringend mooier willen worden. Dat het daarbij hoofdzakelijkdie dringend mooier willen worden. Dat het daarbij hoofdzakelijk gaat om vrouwen zal gaat om vrouwen zal 
niemand verbazen, maar ook de moderne man is steeds vaker geneigniemand verbazen, maar ook de moderne man is steeds vaker geneigd zich te laten d zich te laten 
perfectioneren. En het allernieuwste verschijnsel in Engeland isperfectioneren. En het allernieuwste verschijnsel in Engeland is de man die de man die 
ongelukkig is over de omvang van zijn borsten. Het aantal mannenongelukkig is over de omvang van zijn borsten. Het aantal mannen dat in dat in 
gespecialiseerde klinieken een borstverkleining onderging is in gespecialiseerde klinieken een borstverkleining onderging is in een jaar tijd een jaar tijd 
verdubbeld.verdubbeld.

�� ''GynaecomastieGynaecomastie' is de vakterm voor de grotere mannenborst(en), wat volgens ' is de vakterm voor de grotere mannenborst(en), wat volgens 
chirurgen niet toe te schrijven is aan een vetophoping die wordtchirurgen niet toe te schrijven is aan een vetophoping die wordt veroorzaakt door te veroorzaakt door te 
veel eten, maar wel veel eten, maar wel door de restanten van de door de restanten van de antianti--conceptiepilconceptiepil die in kraantjeswater die in kraantjeswater 
voorkomen,voorkomen, en door de hormonen die worden gebruikt in de veeteelt, en dus en door de hormonen die worden gebruikt in de veeteelt, en dus via een via een 
sappige steak in ons lichaam terechtkomen. Als gevolg daarvan, zsappige steak in ons lichaam terechtkomen. Als gevolg daarvan, zegt chirurg Alan egt chirurg Alan 
KingdomKingdom, , ,,ontwikkelen steeds meer mannen in hun borst klieren die vrouwe,,ontwikkelen steeds meer mannen in hun borst klieren die vrouwelijk van lijk van 
aard zijn. Oestrogenen in water en in aard zijn. Oestrogenen in water en in fastfast foodfood kunnen daarbij een belangrijke rol kunnen daarbij een belangrijke rol 
spelen''. De aanwezigheid van vrouwelijke hormonen in het milieuspelen''. De aanwezigheid van vrouwelijke hormonen in het milieu wordt al langer wordt al langer 
beschouwd als een van de oorzaken voor de dalende vruchtbaarheidbeschouwd als een van de oorzaken voor de dalende vruchtbaarheid van de van de 
westerse man.westerse man.





Verdubbeling verminderd vruchtbare stellen verwachtVerdubbeling verminderd vruchtbare stellen verwacht

In het jaar 2100 iedereen onvruchtbaarIn het jaar 2100 iedereen onvruchtbaar

Onlangs was er in de kranten te lezen dat de komende tien jaar iOnlangs was er in de kranten te lezen dat de komende tien jaar in Europa onvruchtbaarheid n Europa onvruchtbaarheid 
toeneemt en als we zo doorgaan in het jaar 2100 iedereen onvruchtoeneemt en als we zo doorgaan in het jaar 2100 iedereen onvruchtbaar is. Dit beweert de tbaar is. Dit beweert de 
Britse onderzoeker Bill Britse onderzoeker Bill LedgerLedger. Nederlandse collega. Nederlandse collega’’s vinden dit een realistische verwachting.s vinden dit een realistische verwachting.
Op dit moment heeft 1 op de 6 paren in Europa moeite met het spoOp dit moment heeft 1 op de 6 paren in Europa moeite met het spontaan zwanger worden. ntaan zwanger worden. 

De komende tien jaren kan dit oplopen tot 1 op de 3, zo stelt BiDe komende tien jaren kan dit oplopen tot 1 op de 3, zo stelt Bill ll LedgerLedger op een congres van de op een congres van de 
Europese Vereniging van Menselijke Reproductie en Embryologie inEuropese Vereniging van Menselijke Reproductie en Embryologie in Kopenhagen.Kopenhagen.

Oorzaken voor onvruchtbaarheid:Oorzaken voor onvruchtbaarheid:

-- eet de mens te veel, beweegt te weinig, eet de mens te veel, beweegt te weinig, 

-- hij stelt zijn carrihij stelt zijn carrièère boven het kinderen krijgen en re boven het kinderen krijgen en 

-- er is sprake van milieuverontreiniging.er is sprake van milieuverontreiniging.

Dan is het duidelijk aangetoond dat de kwaliteit van het sperma Dan is het duidelijk aangetoond dat de kwaliteit van het sperma drastisch achteruitgaat. In drastisch achteruitgaat. In 
Denemarken, Frankrijk, Engeland laten cijfers dit duidelijk zienDenemarken, Frankrijk, Engeland laten cijfers dit duidelijk zien. In Nederland is dit nog niet . In Nederland is dit nog niet 
onderzocht. Er zijn enkele oorzakenonderzocht. Er zijn enkele oorzaken voor de afname van de vruchtbaarheid van sperma te voor de afname van de vruchtbaarheid van sperma te 
noemen:noemen:
In rivierwater worden op hormonen lijkende stoffen gevonden. DezIn rivierwater worden op hormonen lijkende stoffen gevonden. Deze hormonen zijn e hormonen zijn 
waarschijnlijk in grote mate afkomstig uit de urine van vrouwen waarschijnlijk in grote mate afkomstig uit de urine van vrouwen die de anticonceptiepil die de anticonceptiepil 
gebruiken. Via drinkwater dat niet gezuiverd is van afgeleide hogebruiken. Via drinkwater dat niet gezuiverd is van afgeleide hormonen, komen ze naar binnen. rmonen, komen ze naar binnen. 
Ook is er de belasting van het milieu door de Ook is er de belasting van het milieu door de xenoxeno--oestrogenenoestrogenen, afkomstig uit plasticachtige , afkomstig uit plasticachtige 
stoffen, uit dioxine en sommige pesticiden. stoffen, uit dioxine en sommige pesticiden. 





De vraag is ook wat risicocommunicatie voor nut heeft, als De vraag is ook wat risicocommunicatie voor nut heeft, als 

er geen praktische alternatieven zijn.er geen praktische alternatieven zijn.

Milieurisico’s worden niet gecommuniceerd

Hoewel de schattingen sterk uiteenlopen, causale verbanden 
veelal in het ongewisse blijven en allerlei andere factoren voor
ruis zorgen in de onderzoeksmethodieken, wordt de ernst van 
milieugerelateerde gezondheidsrisico’s wel duidelijk uit de vele 
onderzoeken. Een ernst die vaak gebagatelliseerd wordt door 
de vorengenoemde onzekerheden. Deze onzekerheden, ofwel 
de onbekendheid met milieurisico’s, hebben niet alleen invloed 
op het milieubeleid, maar ook op het risicobewustzijn en de 
risicocommunicatie. Risico’s die niet met harde cijfers 
onderbouwd kunnen worden, worden niet gecommuniceerd.

Zwijgen om paniek te voorkomenZwijgen om paniek te voorkomen



EenEen greepgreep uituit eeneen aantalaantal rapportenrapporten van van toonaangevendetoonaangevende

onderzoeksinstitutenonderzoeksinstituten::

‘‘7.500 7.500 dodendoden per per jaarjaar in Nederland door in Nederland door uitlaatgassenuitlaatgassen’’, , ’’20 20 procentprocent

ziektelastziektelast tete wijtenwijten aanaan milieufactorenmilieufactoren’’, , ‘‘milieuverontreinigingmilieuverontreiniging oorzaakoorzaak

van 75 van 75 procentprocent kankergevallenkankergevallen’’.. HoewelHoewel verontrustendverontrustend, , leidenleiden dezedeze

cijferscijfers nietniet vanzelfsprekendvanzelfsprekend tot tot aanscherpingaanscherping van van milieubeleidmilieubeleid of of hethet

intensiverenintensiveren van de van de risicocommunicatierisicocommunicatie naarnaar burgers toe.burgers toe.

De Europese Commissie erkent dat de gezondheidseffecten De Europese Commissie erkent dat de gezondheidseffecten 

onderschat zijn, maar tot ingrijpende maatregelen komt het niet.onderschat zijn, maar tot ingrijpende maatregelen komt het niet. De De 

relatie tussen gezondheid en milieu is na de industrialisatie nirelatie tussen gezondheid en milieu is na de industrialisatie niet alleen et alleen 

voortdurend onderwerp van studie geweest voor toxicologen, maar voortdurend onderwerp van studie geweest voor toxicologen, maar 

ook punt van discussie voor beleidsmakers en politici. Onzekerheook punt van discussie voor beleidsmakers en politici. Onzekerheden den 

in de risicoschatting worden verwerkt in veiligheidsfactoren, main de risicoschatting worden verwerkt in veiligheidsfactoren, maar ar 

overheidscommunicatie over milieurisicooverheidscommunicatie over milieurisico’’s blijft in gebreke. s blijft in gebreke. Normen Normen 

voor kankerverwekkende stoffen worden soms tot een factor vijftivoor kankerverwekkende stoffen worden soms tot een factor vijftig g 

overschreden,overschreden, omdat eromdat er veelal geenveelal geen praktische alternatieven zijn.praktische alternatieven zijn.

WatWat is de is de relatierelatie tussentussen gezondheidgezondheid en milieu?en milieu?





Gesprek met Hans Gesprek met Hans MoolenburghMoolenburgh, arts, arts
Zijn missie: mensen helpen zichzelf beter te maken.Zijn missie: mensen helpen zichzelf beter te maken.

Na de voedingspatronen van zijn patiNa de voedingspatronen van zijn patiëënten te hebben onderzocht, kijkt nten te hebben onderzocht, kijkt 
MoolenburghMoolenburgh naar de vochthuishouding. naar de vochthuishouding. Volgens hem is de kwaliteit van Volgens hem is de kwaliteit van 
het Nederlandse drinkwater niet best. het Nederlandse drinkwater niet best. ‘‘Daar kwam ik voor het eerst achter, Daar kwam ik voor het eerst achter, 
toen ik bij een patitoen ik bij een patiëënt op bezoek ging die bij de waterleiding werkt. Ik zag nt op bezoek ging die bij de waterleiding werkt. Ik zag 
een aantal flessen Spa blauw staan. Hij dronk geen kraanwater omeen aantal flessen Spa blauw staan. Hij dronk geen kraanwater omdat hij dat hij ––
zoals hij het zelf zei zoals hij het zelf zei –– "het zelf maakt en weet wat er in zit". Ik ben het water "het zelf maakt en weet wat er in zit". Ik ben het water 
gaan meten en geef hem gelijk.gaan meten en geef hem gelijk. Niets ten nadele van de waterleiding. Ze Niets ten nadele van de waterleiding. Ze 
doen hun uiterste best, maar het is ondoenlijk om alle rotzooi ddoen hun uiterste best, maar het is ondoenlijk om alle rotzooi die wij in het ie wij in het 
water lozen eruit te halen. Af en toe zit de Rijn vol radioactivwater lozen eruit te halen. Af en toe zit de Rijn vol radioactiviteit of andere iteit of andere 
gifstoffen. Ik raad mensen dus aan schoon water te drinken. Voldgifstoffen. Ik raad mensen dus aan schoon water te drinken. Voldoende oende 
water drinken is essentieel. Ten eerste omdat het ons lichaam water drinken is essentieel. Ten eerste omdat het ons lichaam 
schoonspoelt. Vandaar dat er zo min mogelijk mineralen en dergelschoonspoelt. Vandaar dat er zo min mogelijk mineralen en dergelijke in dat ijke in dat 
water moet zitten. Ten tweede geeft water direct energie. Ons liwater moet zitten. Ten tweede geeft water direct energie. Ons lichaam is chaam is 
een soort hydroeen soort hydro--elektrische centrale. Wanneer water goed stroomt, krijg je elektrische centrale. Wanneer water goed stroomt, krijg je 
energie. Sommige mensen denken dat ze veel drinken als ze litersenergie. Sommige mensen denken dat ze veel drinken als ze liters thee of thee of 
koffie drinken. Maar dat is niet hetzelfde als water. Om nog maakoffie drinken. Maar dat is niet hetzelfde als water. Om nog maar te zwijgen r te zwijgen 
over cola. Mensen die veel van dat soort producten drinken, zijnover cola. Mensen die veel van dat soort producten drinken, zijn innerlijk innerlijk 
verdroogd. Die kun je alleen beter maken door ze zes tot acht glverdroogd. Die kun je alleen beter maken door ze zes tot acht glazen azen 
schoon water per dag te laten drinken. Ik heb een heleboel patischoon water per dag te laten drinken. Ik heb een heleboel patiëënten nten 
hierdoor zien opknappen. hierdoor zien opknappen. 

Bron: tijdschrift Ode.Bron: tijdschrift Ode.









WatervervuilingWatervervuiling
De besmetting van stromen, meren, ondergronds water, baaien of oDe besmetting van stromen, meren, ondergronds water, baaien of oceanen door stoffen ceanen door stoffen 
die schadelijk zijn voor levende wezens wordt watervervuiling gedie schadelijk zijn voor levende wezens wordt watervervuiling genoemd. Watervervuiling noemd. Watervervuiling 
is een ernstige zaak, omdat water een noodzakelijke voorwaarde vis een ernstige zaak, omdat water een noodzakelijke voorwaarde voor leven op aarde is. oor leven op aarde is. 
Zonder water geen leven. Alle organismen bevatten water, sommigeZonder water geen leven. Alle organismen bevatten water, sommigen leven in water, n leven in water, 
sommigen drinken water. Dieren en planten nemen echter niet met sommigen drinken water. Dieren en planten nemen echter niet met elk soort water elk soort water 
genoegen. Het water moet wel een bepaalde kwaliteit hebben. Als genoegen. Het water moet wel een bepaalde kwaliteit hebben. Als water giftige stoffen water giftige stoffen 
of gevaarlijke microof gevaarlijke micro--organismen bevat, kunnen planten en dieren ziek worden of organismen bevat, kunnen planten en dieren ziek worden of 
sterven. Als de watervervuiling erg groot is, kunnen zelfs grotesterven. Als de watervervuiling erg groot is, kunnen zelfs grote aantallen vissen, vogels aantallen vissen, vogels 
en andere dieren doodgaan. Voor mensen is de aanblik van vervuilen andere dieren doodgaan. Voor mensen is de aanblik van vervuilde rivieren, meren en de rivieren, meren en 
baaien ook geen prettige aanblik. Vissen en schelpdieren uit verbaaien ook geen prettige aanblik. Vissen en schelpdieren uit verontreinigd water kunnen ontreinigd water kunnen 
onveilig zijn om te eten. onveilig zijn om te eten. 

Rivieren, meren en andere zoete wateren in Nederland worden vervRivieren, meren en andere zoete wateren in Nederland worden vervuild door menselijke uild door menselijke 
activiteiten. Soms is de vervuiling afkomstig uit andere landen,activiteiten. Soms is de vervuiling afkomstig uit andere landen, soms is ze het resultaat soms is ze het resultaat 
van binnenlandse activiteiten. De sectoren landbouw, industrie evan binnenlandse activiteiten. De sectoren landbouw, industrie en huishoudens zijn n huishoudens zijn 
allemaal verantwoordelijk voor de vervuiling van het water. Een allemaal verantwoordelijk voor de vervuiling van het water. Een blijvend zorgenkindje blijvend zorgenkindje 
vormt het rioleringsstelsel in Nederland. De komende decennia zivormt het rioleringsstelsel in Nederland. De komende decennia zijn jn 
miljardeninvesteringen nodig om het rioolwater grondig te blijvemiljardeninvesteringen nodig om het rioolwater grondig te blijven zuiveren, en n zuiveren, en 
regenwater te scheiden van gewoon afval.regenwater te scheiden van gewoon afval.

Veel ecosystemen zijn afhankelijk van zoet water. De vervuiling Veel ecosystemen zijn afhankelijk van zoet water. De vervuiling heeft tot gevolg dat de heeft tot gevolg dat de 
planten en dieren waaruit deze ecosystemen bestaan aangetast worplanten en dieren waaruit deze ecosystemen bestaan aangetast worden. Ook zorgt den. Ook zorgt 
vervuiling ervoor dat het steeds moeilijker en duurder wordt om vervuiling ervoor dat het steeds moeilijker en duurder wordt om schoon drinkwater te schoon drinkwater te 
winnen voor menselijk gebruik.winnen voor menselijk gebruik.



Over water vervuiling en hieraan gerelateerde Over water vervuiling en hieraan gerelateerde 

problemen:problemen:

1. Mensen be1. Mensen beïïnvloeden in belangrijke mate de factoren die de waterkwaliteit bnvloeden in belangrijke mate de factoren die de waterkwaliteit bepalen, omdat epalen, omdat 
ze hun afval in het water lozen en allerlei stoffen aan het wateze hun afval in het water lozen en allerlei stoffen aan het water toevoegen, die hier van r toevoegen, die hier van 
nature niet in aanwezig zijn.nature niet in aanwezig zijn. Er zijn nu al meer dan 70.000 waterverontreinigingen bekend.Er zijn nu al meer dan 70.000 waterverontreinigingen bekend.

2. Ongeveer 450 kubieke kilometer afvalwater wordt jaarlijks doo2. Ongeveer 450 kubieke kilometer afvalwater wordt jaarlijks door rivieren en beken naar de r rivieren en beken naar de 
kust vervoerd. Er is 6000 kubieke kilometer schoon, zoet water vkust vervoerd. Er is 6000 kubieke kilometer schoon, zoet water voor nodig om de oor nodig om de 
verontreiniging te verwijderen. Deze hoeveelheid staat gelijk aaverontreiniging te verwijderen. Deze hoeveelheid staat gelijk aan tweederde van de totale n tweederde van de totale 
hoeveelheid water die op aarde direct in rivieren en meren terechoeveelheid water die op aarde direct in rivieren en meren terecht komt.ht komt.

3. Vier liter benzine kan ongeveer 2,8 miljoen liter water vervu3. Vier liter benzine kan ongeveer 2,8 miljoen liter water vervuilen.ilen.

4. Grondwatervoorraden dienen ongeveer 80% van de bevolking, ter4. Grondwatervoorraden dienen ongeveer 80% van de bevolking, terwijl 4% van het wijl 4% van het 
bruikbare grondwater al verontreinigd is.bruikbare grondwater al verontreinigd is.

5. Er worden 12.000 verschillende toxische chemische stoffen in 5. Er worden 12.000 verschillende toxische chemische stoffen in de industrie gebruikt, en er de industrie gebruikt, en er 
worden jaarlijks meer dan 500 nieuwe chemicaliworden jaarlijks meer dan 500 nieuwe chemicaliëën gemaakt.n gemaakt.

6. Er zijn 70.000 verschillende waterverontreinigingen 6. Er zijn 70.000 verschillende waterverontreinigingen 

gegeïïdentificeerd.dentificeerd.

7. De belangrijkste 7. De belangrijkste verontreinigingsbronnenverontreinigingsbronnen worden in worden in 

verband gebracht met het 'chemische tijdperkverband gebracht met het 'chemische tijdperk‘‘ van na van na 

de Tweede Wereldoorlog.de Tweede Wereldoorlog.

8. Wanneer men nu alle nieuwe 8. Wanneer men nu alle nieuwe verontreinigingsbronnenverontreinigingsbronnen

kon uitschakelen, zou, over 10 jaar, 98% van al het kon uitschakelen, zou, over 10 jaar, 98% van al het 

beschikbare grondwater vrij zijn van verontreiniging.beschikbare grondwater vrij zijn van verontreiniging.

9. Zoetwaterdieren sterven 5 keer sneller uit dan landdieren.9. Zoetwaterdieren sterven 5 keer sneller uit dan landdieren.



Soorten vervuilingSoorten vervuiling

1.  petroleumproducten1.  petroleumproducten

2.  pesticiden en herbiciden 2.  pesticiden en herbiciden 

3.  zware metalen3.  zware metalen

4.  gevaarlijk afval 4.  gevaarlijk afval 

5.  een overschot aan organisch materiaal 5.  een overschot aan organisch materiaal (mest)(mest)

6.  sedimenten 6.  sedimenten (gronddeeltjes)(gronddeeltjes)

7.  besmettelijke organismen7.  besmettelijke organismen

Er zijn een zevental belangrijke typen watervervuiling: 



1. Olie en chemicali1. Olie en chemicaliëënn die onder andere worden gebruikt voor brandstof, smeer en die onder andere worden gebruikt voor brandstof, smeer en 

de fabricage van plastics kunnen in het water komen door de lozide fabricage van plastics kunnen in het water komen door de lozing van schepen en ng van schepen en 
tankers, en het lekken uit pijplijnen en ondergrondse opslagtanktankers, en het lekken uit pijplijnen en ondergrondse opslagtanks. Olie kan ook s. Olie kan ook 
gevaarlijke gevaarlijke polychloorbifenylspolychloorbifenyls ((PCBPCB’’ss) bevatten, zeer giftige en zeer moeilijk ) bevatten, zeer giftige en zeer moeilijk 
afbreekbare chemische verbindingen. Olie in de veren van vogels afbreekbare chemische verbindingen. Olie in de veren van vogels of de vacht van of de vacht van 
dieren betekent voor hen vaak de dood. Een olieramp in de buurt dieren betekent voor hen vaak de dood. Een olieramp in de buurt van een kust is dan van een kust is dan 
ook vaak een catastrofe voor natuur en milieu.ook vaak een catastrofe voor natuur en milieu.

2. Pesticiden en herbiciden,2. Pesticiden en herbiciden, de chemicalide chemicaliëën die worden gebruikt om onkruid en n die worden gebruikt om onkruid en 
ongedierte te bestrijden, kunnen door regenwater worden meegevoeongedierte te bestrijden, kunnen door regenwater worden meegevoerd, met name als rd, met name als 
er teveel bestrijdingsmiddel is gebruikt. Sommige van die chemicer teveel bestrijdingsmiddel is gebruikt. Sommige van die chemicalialiëën worden niet n worden niet 
afgebroken en blijven lange tijd gevaarlijk. Als dieren planten afgebroken en blijven lange tijd gevaarlijk. Als dieren planten eten die bespoten zijn eten die bespoten zijn 
met nietmet niet--afbreekbare chemicaliafbreekbare chemicaliëën, dan kunnen die stoffen in het weefsel of de n, dan kunnen die stoffen in het weefsel of de 
organen van die dieren worden opgenomen. Als andere dieren deze organen van die dieren worden opgenomen. Als andere dieren deze besmette dieren besmette dieren 
eten, dan komen de chemicalieten, dan komen de chemicaliëën hoger in de voedselketen terecht. Hoe hoger in de n hoger in de voedselketen terecht. Hoe hoger in de 
voedselketen, hoe hoger de voedselketen, hoe hoger de vervuilingsconcentratievervuilingsconcentratie. . 

Uit een studie naar de aanwezigheid van gevaarlijke stof DDT in Uit een studie naar de aanwezigheid van gevaarlijke stof DDT in zeearenden, bleek zeearenden, bleek 
dat er 10 tot 50 keer zoveel DDT in zeearenden zat dan in de visdat er 10 tot 50 keer zoveel DDT in zeearenden zat dan in de vis die zij aten, en dat die zij aten, en dat 
de plankton die door de vis gegeten werd 600 keer zoveel DDT alsde plankton die door de vis gegeten werd 600 keer zoveel DDT als de vis bevatte. de vis bevatte. 
Het zeewater tenslotte bevatte 10 miljoen keer minder DDT dan heHet zeewater tenslotte bevatte 10 miljoen keer minder DDT dan het plankton. Dieren t plankton. Dieren 
die aan de top van de voedselketen staan kunnen lijden aan kankedie aan de top van de voedselketen staan kunnen lijden aan kankers en rs en 
voortplantingsproblemen en kunnen zelfs de dood vinden. Als mensvoortplantingsproblemen en kunnen zelfs de dood vinden. Als mensen besmette vis en besmette vis 
eten, kan ook hun gezondheid in gevaar komen. Behalve via besmeteten, kan ook hun gezondheid in gevaar komen. Behalve via besmet voedsel, komt voedsel, komt 
de mens ook in aanraking met pesticiden door middel van besmet dde mens ook in aanraking met pesticiden door middel van besmet drinkwater. Meer rinkwater. Meer 
dan 14 miljoen Amerikanen drinken water dat besmet is met pesticdan 14 miljoen Amerikanen drinken water dat besmet is met pesticiden. Nitraten, iden. Nitraten, 
vaak afkomstig van kunstmest, kunnen zelfs tot een dodelijke vorvaak afkomstig van kunstmest, kunnen zelfs tot een dodelijke vorm van m van 
bloedarmoede bij kinderen leiden. bloedarmoede bij kinderen leiden. 



3. Zware metalen3. Zware metalen, zoals koper, lood, kwik en selenium, kunnen op meerdere manier, zoals koper, lood, kwik en selenium, kunnen op meerdere manier

in water terecht komen. Veelvoorkomende bronnen zijn de industriin water terecht komen. Veelvoorkomende bronnen zijn de industrie, uitlaatgassen e, uitlaatgassen 

van autovan auto’’s, mijnen en zelfs natuurlijk vuil. Net als bij pesticiden neemts, mijnen en zelfs natuurlijk vuil. Net als bij pesticiden neemt de concentratie de concentratie 

van zware metalen toe naarmate je hoger in de voedselketen komt.van zware metalen toe naarmate je hoger in de voedselketen komt. Bij zware Bij zware 

metalen kan dat al snel tot ongewenste effecten leiden. Het cadmmetalen kan dat al snel tot ongewenste effecten leiden. Het cadmium in kunstmest ium in kunstmest 

dat gemaakt is van rioolspecie kan worden geabsorbeerd door gewadat gemaakt is van rioolspecie kan worden geabsorbeerd door gewassen. Als deze ssen. Als deze 

gewassen vervolgens door mensen in voldoende mate worden gegetengewassen vervolgens door mensen in voldoende mate worden gegeten, dan kan het , dan kan het 

cadmium diarree veroorzaken, en op de lange termijn levercadmium diarree veroorzaken, en op de lange termijn lever-- en nierkanker.en nierkanker.

4. Gevaarlijk afval4. Gevaarlijk afval is chemische afval dat toxisch, reactief, corrosief of ontvlambis chemische afval dat toxisch, reactief, corrosief of ontvlambaar aar 

is. Als deze stoffen onzorgvuldig worden behandeld, dan kunnen zis. Als deze stoffen onzorgvuldig worden behandeld, dan kunnen ze watervoorraden e watervoorraden 

vervuilen. In 1969 was de rivier de vervuilen. In 1969 was de rivier de CuyahogaCuyahoga in Cleveland (in Cleveland (OhioOhio, VS) zo vervuild dat , VS) zo vervuild dat 

hijvlamhijvlam vatte. vatte. PCBPCB’’ss, een klasse van chemicali, een klasse van chemicaliëën die ooit algemeen gebruikt werden n die ooit algemeen gebruikt werden 

in elektrische apparaten, kunnen in het milieu terecht komen dooin elektrische apparaten, kunnen in het milieu terecht komen door olielekken.r olielekken.

5. Kunstmest5. Kunstmest en andere voedingsstoffen kunnen gebruikt worden om planten sneen andere voedingsstoffen kunnen gebruikt worden om planten sneller ller 

te laten groeien. Als er een overmaat aan kunstmest wordt gebruite laten groeien. Als er een overmaat aan kunstmest wordt gebruikt, wordt het vaak kt, wordt het vaak 

via het grondwater weggespoeld. De voedingstoffen bevorderen in via het grondwater weggespoeld. De voedingstoffen bevorderen in eerste instantie de eerste instantie de 

groei van planten en algen in het water. Als die planten en algegroei van planten en algen in het water. Als die planten en algen vervolgens sterven n vervolgens sterven 

en naar de bodem afdalen, worden ze door microen naar de bodem afdalen, worden ze door micro--organismen verteerd. In het organismen verteerd. In het 

verteringsproces gebruiken microverteringsproces gebruiken micro--organismen zuurstof, dat aan het water wordt organismen zuurstof, dat aan het water wordt 

onttrokken. Het zuurstofgehalte in het water kan tot zoonttrokken. Het zuurstofgehalte in het water kan tot zo’’n gevaarlijk niveau dalen, dat n gevaarlijk niveau dalen, dat 

dieren die van het water afhankelijk zijn, kunnen sterven. Het pdieren die van het water afhankelijk zijn, kunnen sterven. Het proces van een roces van een 

afnemende zuurstofgehalte wordt 'eutrofiering' genoemd. afnemende zuurstofgehalte wordt 'eutrofiering' genoemd. 



6. Gronddeeltjes6. Gronddeeltjes die in grote getallen aanwezig zijn in beddingen, meren of die in grote getallen aanwezig zijn in beddingen, meren of 
oceanen kunnen ook vervuilend werken. Door gronderosie kan de oceanen kunnen ook vervuilend werken. Door gronderosie kan de 
hoeveelheid voedingsstoffen in het water erg hoog worden. Grondehoeveelheid voedingsstoffen in het water erg hoog worden. Gronderosie rosie 
treedt bijvoorbeeld op als water grond wegspoelt op vlaktes waartreedt bijvoorbeeld op als water grond wegspoelt op vlaktes waar de grond de grond 
eerst met bomen vastgehouden werd. De sedimenten die eerst met bomen vastgehouden werd. De sedimenten die meegespoeldmeegespoeld
worden kunnen ook de grindlaag aan de kanten van de rivier bedekworden kunnen ook de grindlaag aan de kanten van de rivier bedekken. Dat ken. Dat 
kan slecht uitpakken voor veel vissoorten, zoals zalm en forel, kan slecht uitpakken voor veel vissoorten, zoals zalm en forel, die hun eitjes die hun eitjes 
in die grind leggen.in die grind leggen.

7. Besmettelijke organismen7. Besmettelijke organismen Een studie van het Amerikaanse Centrum voor Een studie van het Amerikaanse Centrum voor 
Controle en Preventie van Ziekten (Controle en Preventie van Ziekten (CDCCDC) schatte meer dan 10 jaar geleden ) schatte meer dan 10 jaar geleden 
dat elk jaar ongeveer 900.000 Amerikanen ziek worden van organisdat elk jaar ongeveer 900.000 Amerikanen ziek worden van organismen in men in 
het drinkwater. Volgens die schatting, overlijdt 1 op de duizendhet drinkwater. Volgens die schatting, overlijdt 1 op de duizend van die van die 
zieken. Veel ziekteverwekkende organismen die in slechts in kleizieken. Veel ziekteverwekkende organismen die in slechts in kleine ne 
aantallen in de natuur voorkomen, worden als verontreinigend besaantallen in de natuur voorkomen, worden als verontreinigend beschouwd chouwd 
als ze zich in drinkwater bevinden. Parasieten als als ze zich in drinkwater bevinden. Parasieten als GiardiaGiardia lamblialamblia en en 
CryptosporidiumCryptosporidium parvumparvum komen af en toe voor in stedelijke watervoorraden. komen af en toe voor in stedelijke watervoorraden. 
In 1993 veroorzaakte een uitbreek van de In 1993 veroorzaakte een uitbreek van de CryptosporidiumCryptosporidium in de in de 
watervoorziening van watervoorziening van MilwaukeeMilwaukee ((WisconsinWisconsin, VS) 400.000 zieken en meer , VS) 400.000 zieken en meer 
dan 100 doden.dan 100 doden.



BodemvervuilingBodemvervuiling

In Nederland is de bodem op ongeveer 175.000 plekken zo vuil, daIn Nederland is de bodem op ongeveer 175.000 plekken zo vuil, dat t 
deze moet worden schoongemaakt. De ernstigste vervuilingen deze moet worden schoongemaakt. De ernstigste vervuilingen 
komen door het dumpen van giftige stoffen op vuilnisbelten, maarkomen door het dumpen van giftige stoffen op vuilnisbelten, maar
ook de bodem van bedrijventerreinen en zelfs binnensteden is somook de bodem van bedrijventerreinen en zelfs binnensteden is soms s 
erg vies. Het schoonmaken van deze vuile grond noemen we erg vies. Het schoonmaken van deze vuile grond noemen we 
bodemsanering. bodemsanering. Vaak bereikt de vervuiling het grondwater, Vaak bereikt de vervuiling het grondwater, 
waardoor de drinkwatervoorziening in problemen komt.waardoor de drinkwatervoorziening in problemen komt. Als het Als het 
grondwater eenmaal bereikt is, nemen de kosten van de sanering grondwater eenmaal bereikt is, nemen de kosten van de sanering 
toe omdat de vervuiling via het water zich dan over een veel grotoe omdat de vervuiling via het water zich dan over een veel groter ter 
gebied verspreidt.gebied verspreidt.

Bodemsanering komt slechts mondjesmaat in de landelijke media, Bodemsanering komt slechts mondjesmaat in de landelijke media, 
waarschijnlijk omdat bodemvervuiling vooral een lokaal probleem waarschijnlijk omdat bodemvervuiling vooral een lokaal probleem is. is. 
Toch is het oplossen ervan belangrijk, omdat wonen op vuile gronToch is het oplossen ervan belangrijk, omdat wonen op vuile grond d 
erg ongezond kan zijn. Bodemsanering is erg ongezond kan zijn. Bodemsanering is éééén van de duurste n van de duurste 
onderdelen van het Nederlandse milieubeleid. In de periode 1997onderdelen van het Nederlandse milieubeleid. In de periode 1997--
2023 reserveert de rijksoverheid voor het beheersbaar maken van 2023 reserveert de rijksoverheid voor het beheersbaar maken van 
het probleem ruim 19 miljard euro. het probleem ruim 19 miljard euro. 



Bodemvervuiling (2)Bodemvervuiling (2)

De bodem is op tal van manieren verontreinigd. Met name De bodem is op tal van manieren verontreinigd. Met name 
vuilnisbelten zijn jarenlang ernstig vervuild met giftige chemicvuilnisbelten zijn jarenlang ernstig vervuild met giftige chemicalialiëënn, , 
omdat het apart inzamelen van chemisch afval pas sinds de jaren omdat het apart inzamelen van chemisch afval pas sinds de jaren 
'70 is ingevoerd. De grootschalige bodemsaneringen van de jaren '70 is ingevoerd. De grootschalige bodemsaneringen van de jaren 
'80 richtten zich dan ook in de eerst plaats op voormalige '80 richtten zich dan ook in de eerst plaats op voormalige 
afvalstortplaatsen. Maar niet alleen stortplaatsen bleken vervuiafvalstortplaatsen. Maar niet alleen stortplaatsen bleken vervuild.ld.

Eigenlijk zijn overal in Nederland wel plekken te vinden met eenEigenlijk zijn overal in Nederland wel plekken te vinden met een
vervuilde bodem. De binnenstad van steden, de grond rondom vervuilde bodem. De binnenstad van steden, de grond rondom 
gasfabrieken, en landbouwgronden waar veel bestrijdingsmiddelen gasfabrieken, en landbouwgronden waar veel bestrijdingsmiddelen 
werden gebruikt (denk aan DDT) zijn maar drie voorbeelden van werden gebruikt (denk aan DDT) zijn maar drie voorbeelden van 
plekken met een zwaar verontreinigde bodem.plekken met een zwaar verontreinigde bodem.

Omdat een vervuilde bodem vaak de drinkwatervoorziening Omdat een vervuilde bodem vaak de drinkwatervoorziening 
bedreigtbedreigt, of omdat veel gemeenten bouwplannen hebben op , of omdat veel gemeenten bouwplannen hebben op 
verontreinigde grond, is de schoonmaak van deze gebieden urgent.verontreinigde grond, is de schoonmaak van deze gebieden urgent.

Als de vervuiling niet ernstig is, besluiten gemeenten soms om dAls de vervuiling niet ernstig is, besluiten gemeenten soms om de e 
grond grond ongereinigdongereinigd te laten omdat de kosten van een sanering altijd te laten omdat de kosten van een sanering altijd 
hoog zijn.hoog zijn.



Bodemvervuiling (3)Bodemvervuiling (3)



Bodemvervuiling (4)Bodemvervuiling (4)



Bodemvervuiling (5)Bodemvervuiling (5)
GasfabriekenGasfabrieken

Een belangrijke bron van bodemverontreiniging Een belangrijke bron van bodemverontreiniging 
zijn 260 oude gasfabrieken verspreid over heel zijn 260 oude gasfabrieken verspreid over heel 
Nederland. Deze fabrieken zijn vaak in de 19e of Nederland. Deze fabrieken zijn vaak in de 19e of 
het begin van de 20e eeuw gebouwd,                het begin van de 20e eeuw gebouwd,                
en produceerden gas op basis van kolen. en produceerden gas op basis van kolen. 

Het hierdoor gewonnen gas was relatief vuil.  Het hierdoor gewonnen gas was relatief vuil.  
Voor de reiniging gebruikte men gaswassers en Voor de reiniging gebruikte men gaswassers en 
zandfilters, waarbij het bijzonder giftige teer en zandfilters, waarbij het bijzonder giftige teer en 
koolwaterstoffen vrijkwamen die na gebruik op koolwaterstoffen vrijkwamen die na gebruik op 
het fabrieksterrein werden gedumpt.               het fabrieksterrein werden gedumpt.               
Veel gasfabrieken werden in de jaren 1950 Veel gasfabrieken werden in de jaren 1950 
gesloten maar de bodem bleef vervuild met teer, gesloten maar de bodem bleef vervuild met teer, 
koolwaterstoffen, koolwaterstoffen, cyanidencyaniden en zware metalen, en zware metalen, 
wat de schoonmaak erg duur maakt.wat de schoonmaak erg duur maakt.



Bodemvervuiling Bodemvervuiling (6)(6)
Landbouwgrond vervuild met bestrijdingsmiddelenLandbouwgrond vervuild met bestrijdingsmiddelen

Volgens sommige schattingen is de helft van het Nederlandse Volgens sommige schattingen is de helft van het Nederlandse 
akkerbouwareaal vervuild met resten van insecticiden en pesticidakkerbouwareaal vervuild met resten van insecticiden en pesticiden. In de en. In de 
decennia na de Tweede Wereldoorlog werd veel gespoten met decennia na de Tweede Wereldoorlog werd veel gespoten met 
bestrijdingsmiddelen als bestrijdingsmiddelen als DrinsDrins en DDT. Hoewel deze stoffen in Nederland en DDT. Hoewel deze stoffen in Nederland 
sinds de jaren 1970 niet worden gebruikt, blijven ze achter in dsinds de jaren 1970 niet worden gebruikt, blijven ze achter in de e 
landbouwgrond.landbouwgrond.

De Nederlandse bietenDe Nederlandse bieten-- en aardappelverwerkende bedrijven zitten met de en aardappelverwerkende bedrijven zitten met de 
verwerking van deze zogenaamde 'tarragrond' in hun maag. Ook levverwerking van deze zogenaamde 'tarragrond' in hun maag. Ook leven en 
provincies met de erfenis van het provincies met de erfenis van het DDTDDT--gebruikgebruik in de tuinbouw. in de tuinbouw. Deze Deze 
bestrijdingsmiddelen sijpelden door naar het grondwater, wat zorbestrijdingsmiddelen sijpelden door naar het grondwater, wat zorgde voor gde voor 
grootschalige vervuiling van waterbodems.grootschalige vervuiling van waterbodems.

Limburgs mijnafvalLimburgs mijnafval

Hoewel de Limburgse kolenmijnen al tientallen jaren gesloten zijHoewel de Limburgse kolenmijnen al tientallen jaren gesloten zijn, zorgt het n, zorgt het 
afval uit deze mijnen nu nog voor problemen. Vanaf de jaren '50 afval uit deze mijnen nu nog voor problemen. Vanaf de jaren '50 is mijnafval is mijnafval 
uit de Staatsmijnen gebruikt om allerlei mijnschachten en krateruit de Staatsmijnen gebruikt om allerlei mijnschachten en kraters in de s in de 
provincie op te vullen. Dit gebeurde met name bij gaten die ontsprovincie op te vullen. Dit gebeurde met name bij gaten die ontstonden door tonden door 
grindafgraving. Nu is gebleken dat een gedeelte van dit mijnafvagrindafgraving. Nu is gebleken dat een gedeelte van dit mijnafval l 
kankerverwekkend is en onder andere polycyclische aromatische kankerverwekkend is en onder andere polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (koolwaterstoffen (Pak'sPak's) bevat.) bevat.



Een ongewenste gift voor het levenEen ongewenste gift voor het leven
schadelijke stoffen in het bloed van ongeboren kinderenschadelijke stoffen in het bloed van ongeboren kinderen

Ongeboren kinderen staan al in de baarmoeder bloot aan schadelijOngeboren kinderen staan al in de baarmoeder bloot aan schadelijke ke 
stoffen. Dat blijkt uit het (Engelstalige) rapport stoffen. Dat blijkt uit het (Engelstalige) rapport ‘‘A Present A Present forfor LifeLife’’, dat , dat 
GreenpeaceGreenpeace en Wereld Natuur Fonds publiceren. Twee kinderartsen en een en Wereld Natuur Fonds publiceren. Twee kinderartsen en een 
toxicoloog geven in het rapport commentaar op de resultaten.toxicoloog geven in het rapport commentaar op de resultaten.

Schadelijke stoffen die worden gebruikt in talloze dagelijkse prSchadelijke stoffen die worden gebruikt in talloze dagelijkse producten, oducten, 
blijken het lichaam van ongeboren kinderen binnen te dringen viablijken het lichaam van ongeboren kinderen binnen te dringen via de de 
navelstreng. Ongewild geven moeders deze chemicalinavelstreng. Ongewild geven moeders deze chemicaliëën door aan hun n door aan hun 
kinderen. De onbeschermde foetus is uiterst kwetsbaar, met name kinderen. De onbeschermde foetus is uiterst kwetsbaar, met name voor voor 
hormoonverstorende stoffen. Kleine hoeveelheden tijdens de ontwihormoonverstorende stoffen. Kleine hoeveelheden tijdens de ontwikkeling kkeling 
kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid als volwassene. kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid als volwassene. 

‘‘Als kinderarts maak ik me vooral zorgen over de effecten op langAls kinderarts maak ik me vooral zorgen over de effecten op lange termijn,e termijn,’’
zegt professor Pieter zegt professor Pieter SauerSauer van het Academisch Ziekenhuis Groningen in van het Academisch Ziekenhuis Groningen in 
het rapport. het rapport. ‘‘We weten allemaal dat ongeboren of pasgeboren kinderen het We weten allemaal dat ongeboren of pasgeboren kinderen het 
kwetsbaarst zijn voor blootstelling aan vervuilende chemicalikwetsbaarst zijn voor blootstelling aan vervuilende chemicaliëën. Maar we n. Maar we 
weten niet wat de langetermijneffecten zijn van deze stoffen, omweten niet wat de langetermijneffecten zijn van deze stoffen, omdat we dat we 
daarover vrijwel geen informatie is. Wat gebeurt er met kinderendaarover vrijwel geen informatie is. Wat gebeurt er met kinderen die op zeer die op zeer 
jonge leeftijd zijn blootgesteld, als ze ouder worden? Wat zijn jonge leeftijd zijn blootgesteld, als ze ouder worden? Wat zijn de mogelijke de mogelijke 
effecten op toekomstige generaties?effecten op toekomstige generaties?
Bron: http://Bron: http://www.greenpeacewww.greenpeace. . nlnl//newsnews//eeneen--ongewensteongewenste--giftgift--voorvoor--hethet--ll 08 september 200508 september 2005















FlessenwaterFlessenwater
Water uit een flesje. In Spa heet het Spa, in Utrecht heet het BWater uit een flesje. In Spa heet het Spa, in Utrecht heet het Bar ar lele DucDuc en in en in BunnikBunnik heet het heet het SourcySourcy..

Uit zorg om hun gezondheid besluiten sommige mensen flessenwaterUit zorg om hun gezondheid besluiten sommige mensen flessenwater te kopen, maar te kopen, maar 
behalve dat het duur is en ongemakkelijk in transport en opslag,behalve dat het duur is en ongemakkelijk in transport en opslag, is de kwaliteit vaak is de kwaliteit vaak 
even slecht of zelfs slechter dan leidingwater. Uit het bovenstaeven slecht of zelfs slechter dan leidingwater. Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, ande zal duidelijk zijn, 
dat mineraalwater geen zuiver water is. Vele natuurlijke mineraadat mineraalwater geen zuiver water is. Vele natuurlijke mineraalwaters hebben een lwaters hebben een 
elektrische weerstand van minder dan 1000 Ohm. Toch staan deze melektrische weerstand van minder dan 1000 Ohm. Toch staan deze mineraalwaters ineraalwaters 
bekend als heilzaam. Hoe is dat mogelijk? Het antwoord is te vinbekend als heilzaam. Hoe is dat mogelijk? Het antwoord is te vinden in de den in de bron.Opbron.Op
de plaats waar een mineraalrijk water rechtstreeks uit de aarde de plaats waar een mineraalrijk water rechtstreeks uit de aarde opwelt, is dit water opwelt, is dit water 
inderdaad heilzaam. Het is nog niet in contact geweest met de luinderdaad heilzaam. Het is nog niet in contact geweest met de lucht, waardoor de cht, waardoor de 
oxidatiewaarde laag is. Ook de oxidatiewaarde laag is. Ook de pHpH is vaak laag. Hierdoor is een dergelijk water bij is vaak laag. Hierdoor is een dergelijk water bij 
inwendig gebruik in staat afvalstoffen uit het lichaam op te losinwendig gebruik in staat afvalstoffen uit het lichaam op te lossen en af te voeren. De sen en af te voeren. De 
heilzame werking van dit water hangt dus samen met de versheid, heilzame werking van dit water hangt dus samen met de versheid, en niet met de en niet met de 
mineralen inhoud. Men kan het beschouwen als een medicament dat mineralen inhoud. Men kan het beschouwen als een medicament dat in een kort in een kort 
durende kuur te gebruiken is. Bij het bottelen komt het water indurende kuur te gebruiken is. Bij het bottelen komt het water in contact met de lucht, contact met de lucht, 
waardoor de zuiverende werking verdwijnt. Er blijft dan een minewaardoor de zuiverende werking verdwijnt. Er blijft dan een mineraalrijk water over raalrijk water over 
met soms zelfs zo hoge concentraties aan opgeloste stoffen, dat met soms zelfs zo hoge concentraties aan opgeloste stoffen, dat ze boven de ze boven de 
Europese drinkwaternormen uitkomen.Europese drinkwaternormen uitkomen.



De bronnen van flessenwaterDe bronnen van flessenwater

In het onderstaande schema is te zien welk soort mineraalwater uIn het onderstaande schema is te zien welk soort mineraalwater uit welke bron afkomstig is.it welke bron afkomstig is.

HandelsmerkHandelsmerk Naam bronNaam bron Plaats exploitatiePlaats exploitatie

AquareinAquarein MarescaMaresca IIII MaarheezeMaarheeze

AquaAqua VivaViva MooreesMoorees Lieshout Lieshout 

MarescaMaresca MarescaMaresca II MaarheezeMaarheeze

SablonSablon SablonSablon Sittard Sittard 

SifresSifres SifresSifres HoensbroekHoensbroek

SourceSource de de ciseauciseau SourceSource de de ciseauciseau Heerlen Heerlen 

SourcySourcy SourcySourcy BunnikBunnik

BarBar--lele--DucDuc BarBar--lele--DucDuc Utrecht Utrecht 

CathareineCathareine CathareineCathareine UtrechtUtrecht

United Soft United Soft DrinksDrinks Raak II  Raak II  BaarleBaarle--NassauNassau
Bron: Nederlandse Staatscourant, bewerkt door NFIBron: Nederlandse Staatscourant, bewerkt door NFI

In Nederland zijn eveneens 10 bronnen voor bronwater:In Nederland zijn eveneens 10 bronnen voor bronwater:

HandelsmerkHandelsmerk Naam bronNaam bron Plaats exploitatiePlaats exploitatie

Alfa Alfa AlfaAlfa SchinnenSchinnen

AquaAqua Bad Beek Bronnen Bad Beek Bronnen BeekBeek

United Soft United Soft DrinksDrinks Raak I Raak I BaarleBaarle--NassauNassau

HebronHebron HebronHebron HoensbroekHoensbroek

Mierl'eauMierl'eau Mierl'eauMierl'eau Mierlo Mierlo 

Oerwater Oerwater Oerwaterbron Oerwaterbron ZeewoldeZeewolde

PrisePrise d'Eaud'Eau PrisePrise d'Eaud'Eau TilburgTilburg

Stadhoudersbron Stadhoudersbron StadhoudersbronStadhoudersbron Apeldoorn Apeldoorn 

TintleTintle De De WildertWildert 1 1 Dongen Dongen 

TwinkleTwinkle De De WildertWildert 2 2 DongenDongen
Bron: Nederlandse Staatscourant, bewerkt door NFIBron: Nederlandse Staatscourant, bewerkt door NFI



HuishoudwaterHuishoudwater

Huishoudwater is een verzamelnaam voor water te gebruiken in huiHuishoudwater is een verzamelnaam voor water te gebruiken in huishoudens voor andere shoudens voor andere 
toepassingen dan drinkwater. De mogelijke toepassingen voor huistoepassingen dan drinkwater. De mogelijke toepassingen voor huishoudwater kunnen zijn het houdwater kunnen zijn het 
toilet, de wasmachine en de buitenkraan (voor tuinsproeien en autoilet, de wasmachine en de buitenkraan (voor tuinsproeien en autowassen). Apart towassen). Apart 
'huishoudwater' geeft te veel risico'huishoudwater' geeft te veel risico’’s: Er komt geen apart water voor het doorspoelen van het s: Er komt geen apart water voor het doorspoelen van het 
toilet en het sproeien van de tuin naast het normale drinkwater.toilet en het sproeien van de tuin naast het normale drinkwater. Proefprojecten wijzen uit dat Proefprojecten wijzen uit dat 
verkeerd gebruik van het zogenoemde huishoudwater leidt tot te vverkeerd gebruik van het zogenoemde huishoudwater leidt tot te veel risico's. De afgelopen eel risico's. De afgelopen 
twee jaar zijn zes proefprojecten uitgevoerd met huishoudwater. twee jaar zijn zes proefprojecten uitgevoerd met huishoudwater. Als gevolg van verkeerde Als gevolg van verkeerde 
aansluitingen en verkeerd gebruik zijn er diverse incidenten gewaansluitingen en verkeerd gebruik zijn er diverse incidenten geweest. Daarnaast blijkt de eest. Daarnaast blijkt de 
aanleg en het beheer van een dubbel leidingnet in de praktijk niaanleg en het beheer van een dubbel leidingnet in de praktijk niet eenvoudig. Het grootste et eenvoudig. Het grootste 
experiment van Nederland, in de Utrechtse wijk experiment van Nederland, in de Utrechtse wijk LeidscheLeidsche Rijn, is stilgezet nadat tientallen Rijn, is stilgezet nadat tientallen 
bewoners ziek werden. Waterleidingbedrijf bewoners ziek werden. Waterleidingbedrijf HydronHydron waarschuwt er nota bene zelf voor. Ga waarschuwt er nota bene zelf voor. Ga 
niet klussen met de dubbele waterleiding. Voor je het weet komt niet klussen met de dubbele waterleiding. Voor je het weet komt het 'vieze' huishoudwater uit het 'vieze' huishoudwater uit 
de drinkwaterkraan. En dat is precies wat eind vorig jaar is misde drinkwaterkraan. En dat is precies wat eind vorig jaar is misgegaan in gegaan in LeidscheLeidsche Rijn. Door Rijn. Door 
een foute verbinding kregen 950 adressen huishoudwater uit de kreen foute verbinding kregen 950 adressen huishoudwater uit de kraan. Daarin zat ook nog aan. Daarin zat ook nog 
eens de eens de ee--colibacteriecolibacterie. Een wijk kreeg massaal buikloop. . Een wijk kreeg massaal buikloop. „„Er staat een medewerker in een Er staat een medewerker in een 
putje met twee leidingen. Dan gaat de mobiele telefoon met de vrputje met twee leidingen. Dan gaat de mobiele telefoon met de vraag of hij even naar een aag of hij even naar een 
spoedgeval kan komen. Dan is zo'n fout snel gemaakt."spoedgeval kan komen. Dan is zo'n fout snel gemaakt."

Helaas voor Helaas voor HydronHydron is het niet bij is het niet bij éééén fout gebleven. Een paar dagen later blijkt dat nog een n fout gebleven. Een paar dagen later blijkt dat nog een 
verkeerde aansluiting is gemaakt. Daardoor heeft een gezin zestiverkeerde aansluiting is gemaakt. Daardoor heeft een gezin zestien maanden huishoudwater en maanden huishoudwater 
gedronken in plaats van drinkwater. Dat konden ze niet merken, wgedronken in plaats van drinkwater. Dat konden ze niet merken, want geur en smaak zijn ant geur en smaak zijn 
precies hetzelfde. De bewoners liepen maandenlang met klachten bprecies hetzelfde. De bewoners liepen maandenlang met klachten bij de dokter. Ook de hond ij de dokter. Ook de hond 
was ziek. Niemand dacht aan huishoudwater. Daar kon je toch nietwas ziek. Niemand dacht aan huishoudwater. Daar kon je toch niet ziek van worden? Dat had ziek van worden? Dat had 
HydronHydron toch altijd gezegd? Naar aanleiding van die missers is het projtoch altijd gezegd? Naar aanleiding van die missers is het project op last van de ect op last van de 
inspectie stilgelegd. De risico's zitten 'm niet alleen in een vinspectie stilgelegd. De risico's zitten 'm niet alleen in een verkeerde aansluiting. In het water erkeerde aansluiting. In het water 
zitten microzitten micro--organismen (virussen en bacteriorganismen (virussen en bacteriëën) die bij inname of inademing infecties aan n) die bij inname of inademing infecties aan 
maag, darmen en longen kunnen veroorzaken.' Vooral bij zuigelingmaag, darmen en longen kunnen veroorzaken.' Vooral bij zuigelingen en hoogbejaarden en en hoogbejaarden 
bestaat dan de kans op uitdroging. Bij verneveling, sproeien of bestaat dan de kans op uitdroging. Bij verneveling, sproeien of met de hoge drukspuit met de hoge drukspuit 
werken, bestaat ook risico op werken, bestaat ook risico op legionellalegionella..



Hoe kan ik bepalen welk water Hoe kan ik bepalen welk water 

wel goed voor mij is?wel goed voor mij is?
Prof. L.C. Vincent heeft, na jaren onderzoek op het gebied van dProf. L.C. Vincent heeft, na jaren onderzoek op het gebied van drinkwater, rinkwater, 
een methode ontwikkeld om op eenvoudige wijze vast te stellen ineen methode ontwikkeld om op eenvoudige wijze vast te stellen in hoeverre hoeverre 
een water geschikt is voor consumptie. Hij heeft zich gerealiseeeen water geschikt is voor consumptie. Hij heeft zich gerealiseerd dat het rd dat het 
ondoenlijk is om alle in het water aanwezige stoffen op te sporeondoenlijk is om alle in het water aanwezige stoffen op te sporen en te n en te 
meten. Daarom heeft hij gekozen voor drie eenvoudig te meten waameten. Daarom heeft hij gekozen voor drie eenvoudig te meten waarden, die rden, die 
bepalend zijn voor het effect op de gezondheid van de in het watbepalend zijn voor het effect op de gezondheid van de in het water er 
aanwezige stoffen. Deze waarden zijn: zuurgraad (aanwezige stoffen. Deze waarden zijn: zuurgraad (pHpH), oxidatiegraad (rH2) ), oxidatiegraad (rH2) 
en elektrische weerstand (r). De in het water opgeloste stoffen en elektrische weerstand (r). De in het water opgeloste stoffen verhogen de verhogen de 
pHpH (het water wordt minder zuur), verhogen de oxidatiegraad (het w(het water wordt minder zuur), verhogen de oxidatiegraad (het water is ater is 
minder in staat te reinigen = oxideren) en verlagen de elektriscminder in staat te reinigen = oxideren) en verlagen de elektrische weerstand.he weerstand.
Echt zuiver water, zoals in laboratoria wordt gebruikt (gedistilEcht zuiver water, zoals in laboratoria wordt gebruikt (gedistilleerd water) leerd water) 
heeft een elektrische weerstand van 30.00 Ohm of meer. Zuivere heeft een elektrische weerstand van 30.00 Ohm of meer. Zuivere 
bronwaters hebben een weerstand van meer dan 6000 Ohm. Kraanwatebronwaters hebben een weerstand van meer dan 6000 Ohm. Kraanwater ligt r ligt 
meestal rond de 2000 Ohm, soms echter nog veel lager. Dit geeft meestal rond de 2000 Ohm, soms echter nog veel lager. Dit geeft aan dat er aan dat er 
zeer veel stoffen in dit water zijn opgelost.zeer veel stoffen in dit water zijn opgelost.





Reiniging in ons lichaamReiniging in ons lichaam

Het menselijk lichaam beschikt over een aantal systemen om afvalHet menselijk lichaam beschikt over een aantal systemen om afvalstoffen kwijt te stoffen kwijt te 
raken. Gasvormige afvalstoffen ademen we via de longen uit. Sommraken. Gasvormige afvalstoffen ademen we via de longen uit. Sommige afvalstoffen ige afvalstoffen 
scheiden we via ons spijsverteringskanaal uit, maar de belangrijscheiden we via ons spijsverteringskanaal uit, maar de belangrijkste weg waarlangs kste weg waarlangs 
schadelijke stoffen uit ons lichaam verwijderd worden, is via deschadelijke stoffen uit ons lichaam verwijderd worden, is via de nieren. Deze bevatten nieren. Deze bevatten 
vele minuscule filters, waarlangs het bloed gereinigd wordt. De vele minuscule filters, waarlangs het bloed gereinigd wordt. De schadelijke stoffen schadelijke stoffen 
worden dan, opgelost in water, als urine uitgescheiden.worden dan, opgelost in water, als urine uitgescheiden.

Om de reiniging in ons lichaam goed te laten verlopen is water nOm de reiniging in ons lichaam goed te laten verlopen is water nodig. Per dag verliest odig. Per dag verliest 
een mens zo'n 2 een mens zo'n 2 -- 2,5 liter water per dag in de vorm van urine, transpiratievocht2,5 liter water per dag in de vorm van urine, transpiratievocht, , 
adem en ontlasting. Dit dient iedere dag te worden aangevuld.adem en ontlasting. Dit dient iedere dag te worden aangevuld.

Indien het water dat we drinken niet zuiver genoeg is om het licIndien het water dat we drinken niet zuiver genoeg is om het lichaam voldoende te haam voldoende te 
ontgiften ontstaan stofwisselingsslakken die opgeslagen worden iontgiften ontstaan stofwisselingsslakken die opgeslagen worden in de weefsels en n de weefsels en 
uiteindelijk tot ziekten kunnen leiden.uiteindelijk tot ziekten kunnen leiden.

Steeds meer mensen krijgen allerlei lichamelijke klachten waaronSteeds meer mensen krijgen allerlei lichamelijke klachten waaronder huidproblemen, der huidproblemen, 
allergieallergieëën en intoleranties. Dit is vaak te wijten aan overbelaste lever n en intoleranties. Dit is vaak te wijten aan overbelaste lever en nieren die de en nieren die de 
gifstoffen niet meer kunnen verwerken.gifstoffen niet meer kunnen verwerken.

Afvalstoffen worden met name opgeslagen in het bindAfvalstoffen worden met name opgeslagen in het bind-- en vetweefsel. Wanneer en vetweefsel. Wanneer 
teveel afvalstoffen in ons lichaam zijn opgeslagen kunnen hierdoteveel afvalstoffen in ons lichaam zijn opgeslagen kunnen hierdoor allerlei kwaaltjes or allerlei kwaaltjes 
ontstaan: men voelt zich minder fit en de huid ziet er ongezond ontstaan: men voelt zich minder fit en de huid ziet er ongezond uit. Op de lange duur uit. Op de lange duur 
kunnen door het ophopen van afvalstoffen ook chronische kwalen okunnen door het ophopen van afvalstoffen ook chronische kwalen ontstaan.ntstaan.



Als je alles uit het water haalt, krijg je dan niet Als je alles uit het water haalt, krijg je dan niet 

te weinig kalk binnen?te weinig kalk binnen?

�� Nee, dat is een misvatting. De kalk die je nodig hebt krijg je bNee, dat is een misvatting. De kalk die je nodig hebt krijg je binnen door voeding, niet innen door voeding, niet 
door het drinken van water. De kalk (calcium) die in water zit idoor het drinken van water. De kalk (calcium) die in water zit is calciumcarbonaat, en s calciumcarbonaat, en 
de calcium die je nodig hebt voor een goede gezondheid is calciude calcium die je nodig hebt voor een goede gezondheid is calciumfosfaat. Deze mfosfaat. Deze 
calciumzouten in het leidingwater, hebben in het menselijk lichacalciumzouten in het leidingwater, hebben in het menselijk lichaam hetzelfde effect am hetzelfde effect 
als in de waterleiding: ze slaan neer en er veroorzaken verstoppals in de waterleiding: ze slaan neer en er veroorzaken verstoppingen in nierbekken ingen in nierbekken 
en bloedvaten.en bloedvaten.

�� Bovendien is het menselijk lichaam er niet op gebouwd om dergeliBovendien is het menselijk lichaam er niet op gebouwd om dergelijke anorganische jke anorganische 
mineralen op te nemen. Mineralen in ongebonden vorm rechtstreeksmineralen op te nemen. Mineralen in ongebonden vorm rechtstreeks opnemen uit de opnemen uit de 
aarde, is een proces dat is voorbehouden aan het plantenrijk. Plaarde, is een proces dat is voorbehouden aan het plantenrijk. Planten nemen met anten nemen met 
hun wortelstelsel mineralen uit water op. Dieren en mensen voorzhun wortelstelsel mineralen uit water op. Dieren en mensen voorzien in hun ien in hun 
mineralenbehoefte, door planten te eten, waarin deze mineralen gmineralenbehoefte, door planten te eten, waarin deze mineralen gebonden zijn.ebonden zijn.

�� Er zijn zelfs redenen om aan te nemen dat mineralen in het waterEr zijn zelfs redenen om aan te nemen dat mineralen in het water juist schadelijk zijn juist schadelijk zijn 
voor de gezondheid. De bevindingen van Dr. voor de gezondheid. De bevindingen van Dr. CoandaCoanda en Prof. Vincent wijzen daarop.en Prof. Vincent wijzen daarop.

�� Volgens Dr. F. Volgens Dr. F. MorellMorell, een Duits natuurarts, kunnen anorganische mineralen de , een Duits natuurarts, kunnen anorganische mineralen de 
celwandmembraan niet passeren. Ze blijven dus in het celwandmembraan niet passeren. Ze blijven dus in het interstitieelinterstitieel vocht en in het vocht en in het 
bloed. Hierdoor neemt de osmotische druk in deze ruimte toe, waabloed. Hierdoor neemt de osmotische druk in deze ruimte toe, waardoor water uit de rdoor water uit de 
cellen treedt. Deze osmotische uitdroging van cellen is cellen treedt. Deze osmotische uitdroging van cellen is éééén van de factoren die n van de factoren die 
bijdragen aan de vorming van tumoren.bijdragen aan de vorming van tumoren.



ZuiverZuiver drinkwaterdrinkwater, , uwuw reddingredding

Overzicht van de levensbelangrijke taken die ZUIVER WATER in onsOverzicht van de levensbelangrijke taken die ZUIVER WATER in ons lichaam kan vervullen:lichaam kan vervullen:

�� Onze cellen via lymfe en bloed van alle afbraakOnze cellen via lymfe en bloed van alle afbraak-- en ballaststoffen bevrijden, en ons zo en ballaststoffen bevrijden, en ons zo 

beschermen tegen degeneratieve ziekten zoals kanker en hartbeschermen tegen degeneratieve ziekten zoals kanker en hart-- en vaatziekten.en vaatziekten.

�� Onze verteringsorganen geregeld zuiveren zodat bijvoorbeeld geenOnze verteringsorganen geregeld zuiveren zodat bijvoorbeeld geen galstenen galstenen 

worden gevormd en verstopping wordt vermeden.worden gevormd en verstopping wordt vermeden.

�� De nieren hun taak optimaal laten vervullen zodat nierDe nieren hun taak optimaal laten vervullen zodat nier-- en blaasstenen en en blaasstenen en insufficiinsufficiëëntiesnties

achterwegeachterwege blijvenblijven..

�� OnzeOnze zweetkliertjeszweetkliertjes helpenhelpen bijbij onzeonze lichaamstemperatuurscontrolelichaamstemperatuurscontrole. . OokOok instaaninstaan

voorvoor hethet bewarenbewaren van van eeneen zuiverezuivere huidhuid, , medemede door door uitwendiguitwendig gebruikgebruik ((zonderzonder

zeepzeep). ). ZoZo wordenworden acnacnéé en eczema en eczema bestredenbestreden..

�� HetHet zuiverezuivere water in water in onsons lichaamlichaam fungeertfungeert alsals buffer buffer tegentegen allealle seizoenziektenseizoenziekten..

�� VerkalkingVerkalking uituit onzeonze bottenbotten houdenhouden ((artroseartrose), ), onzeonze gewrichtengewrichten optimaaloptimaal latenlaten

functionerenfunctioneren, en , en stijfheidstijfheid en en reumareuma ((artritisartritis) ) uituit onsons lichaamlichaam werenweren. . OokOok oogstaaroogstaar

of of hersenverkalkinghersenverkalking ((oorzaakoorzaak van van vroegtijdigevroegtijdige verouderingveroudering en en seniliteitseniliteit), ), 

tegengaantegengaan. . TandcariTandcariëëss voorkomenvoorkomen..

�� TegenTegen zwaarlijvigheidzwaarlijvigheid, , cellulitiscellulitis en en oedeemvormingoedeemvorming wegenswegens overdadigeoverdadige vochtretentievochtretentie..

�� OnsOns levenslanglevenslang soepelsoepel, , gezondgezond en fit en fit houdenhouden..

ZUIVER WATER ZUIVER WATER geeftgeeft levenslustlevenslust, , fitheidfitheid, rust en , rust en hethet verbetertverbetert de de kwaliteitkwaliteit van van onsons levenleven. . 

AAN ONS DE KEUZEAAN ONS DE KEUZE……





Om werkelijk te kunnen profiteren van het reinigend vermogen Om werkelijk te kunnen profiteren van het reinigend vermogen 
van water, is het van belang dat het water dat we drinken van water, is het van belang dat het water dat we drinken 
zuiver is.zuiver is. Juist door het groot oplossend vermogen van water, Juist door het groot oplossend vermogen van water, 
is zuiver water niet zo vanzelfsprekend. Er zitten altijd wel is zuiver water niet zo vanzelfsprekend. Er zitten altijd wel 
stoffen in opgelost, of er leven microstoffen in opgelost, of er leven micro--organismen in.organismen in.

Bij goed drinkwater moet u letten op: Bij goed drinkwater moet u letten op: DeDe zuurtegraadzuurtegraad; goed ; goed 
drinkwater is lichtjes zuur. drinkwater is lichtjes zuur. DeDe elektrische weerstandelektrische weerstand; Zuiver ; Zuiver 
drinkwater heeft een hoge drinkwater heeft een hoge electrischeelectrische weerstand.weerstand.

ZuiverwaterZuiverwater

Er is slechts Er is slechts éééén methode om dit te bereiken... n methode om dit te bereiken... 

omgekeerde osmoseomgekeerde osmose in combinatie met in combinatie met 
actieve koolstoffiltersactieve koolstoffilters..



OmgekeerdeOmgekeerde osmoseosmose

OsmoseOsmose

Osmose komt van het Griekse woord "Osmose komt van het Griekse woord "oosmosoosmos" hetgeen "duw" betekent. " hetgeen "duw" betekent. 

Osmose is een eenzijdige vloeistofstroom door een semiOsmose is een eenzijdige vloeistofstroom door een semi--permeabele permeabele 

wand (onze huid is ook semiwand (onze huid is ook semi--permeabel, als we transpireren, komt het permeabel, als we transpireren, komt het 

vocht door de huid heen, als we in bad zitten dringt het badwatevocht door de huid heen, als we in bad zitten dringt het badwater niet door r niet door 

de huid het lichaam binnen).de huid het lichaam binnen).

Bevindt zich aan de kant van het membraan zuiverwater en aan de Bevindt zich aan de kant van het membraan zuiverwater en aan de andere andere 

kant water met b.v. een suikeroplossing, dan dringt het zuivere kant water met b.v. een suikeroplossing, dan dringt het zuivere water water 

d.m.v. de osmotische druk door het membraan heen naar de kant vad.m.v. de osmotische druk door het membraan heen naar de kant van de n de 

suikeroplossing.  suikeroplossing.  

Omgekeerde OsmoseOmgekeerde Osmose

Het woord zegt het al. We keren het proces om. Door druk uit te Het woord zegt het al. We keren het proces om. Door druk uit te oefenen oefenen 

op het water met de suikeroplossing keren we het proces om. Het op het water met de suikeroplossing keren we het proces om. Het water water 

perst zich in tegengestelde richting door het membraan heen met perst zich in tegengestelde richting door het membraan heen met 

achterlating van de suiker.  achterlating van de suiker.  



OmgekeerdeOmgekeerde osmoseosmose (2)(2)

Waarom actieve koolfilters worden gebruikt in combinatie met omgWaarom actieve koolfilters worden gebruikt in combinatie met omgekeerde ekeerde 
osmose.osmose.

Omgekeerde osmose membranen hebben een enorm vermogen om een Omgekeerde osmose membranen hebben een enorm vermogen om een 
breed spectrum aan onzuiverheden te verwijderen. Er zijn echter breed spectrum aan onzuiverheden te verwijderen. Er zijn echter een aantal een aantal 
beperkingen die niet over het hoofd mogen worden gezien. Sommigebeperkingen die niet over het hoofd mogen worden gezien. Sommige
stoffen zijn te klein of hebben een dusdanige structuur dat ze nstoffen zijn te klein of hebben een dusdanige structuur dat ze niet verwijderd iet verwijderd 
kunnen worden door het omgekeerde osmose proces. Hiertoe behorenkunnen worden door het omgekeerde osmose proces. Hiertoe behoren
enkele koolstof verbindingen met een laag moleculair gewicht, enkele koolstof verbindingen met een laag moleculair gewicht, 
chloorverbindingen en opgeloste gassen. Door een actief koolfiltchloorverbindingen en opgeloste gassen. Door een actief koolfilter te er te 
gebruiken kunnen deze stoffen moeiteloos verwijderd worden. Er wgebruiken kunnen deze stoffen moeiteloos verwijderd worden. Er worden orden 
twee koolstoffilters geplaatst, twee koolstoffilters geplaatst, éééén voor het membraan en n voor het membraan en éééén achter het n achter het 
membraan en de voorraadtank.  membraan en de voorraadtank.  

Rendement en kwaliteitRendement en kwaliteit

Het rendement en kwaliteit zijn afhankelijk van de druk en tempeHet rendement en kwaliteit zijn afhankelijk van de druk en temperatuur van ratuur van 
het leidingwater. Hoe hoger de druk hoe beter het rendement en khet leidingwater. Hoe hoger de druk hoe beter het rendement en kwaliteit. waliteit. 
De test gegevens zijn gebaseerd op een druk van 66 De test gegevens zijn gebaseerd op een druk van 66 psipsi (4,5 bar) en een (4,5 bar) en een 
temperatuur van 25 graden Celsius. De systemen verwijderen niet temperatuur van 25 graden Celsius. De systemen verwijderen niet alles, alles, 
maar werken in verhoudingen van b.v. 97 % ten opzichte van het maar werken in verhoudingen van b.v. 97 % ten opzichte van het 
voedingswater.  voedingswater.  





1 micron = 1/1000 millimeter. Chemische 

stoffen en zware metalen zijn groter dan de 

porie van een TFC-membraam

PoriePorie van van hethet omgekeerdeomgekeerde osmoseosmose membraanmembraan








