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Den Haag, 19 oktober 2017  
 

Schoon Drinkwater 
 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 28 oktober a.s. richten wij ons - naast de actuele en 
culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema ‘Schoon Drinkwater’. Gasten aan tafel zijn o.a.  
Hans Van Olphen (Bestuurslid Hoogheemraadschap Delfland), Wim Drossaert (Directeur Dunea), 
Mieke de Boer (Vereniging Waterspin) en Christine Theunissen (Partij voor de Dieren). 
 

Door de klimaatverandering ontstaan langere perioden van droogte. Hierdoor zijn de 

waterstanden lager, ten gevolge waarvan de lozingen vanuit de industrie en de 

rioolwaterzuivering minder verdund worden.  

 

Om het drinkwater blijvend gegarandeerd kwalitatief uit de kraan te kunnen laten stromen, zal 

in de nabije toekomst intensiever gezuiverd moeten worden. Naar verwachting zal er tot het 

jaar 2050 wel voldoende drinkwater zijn uit een zijtak van de Maas en vanuit de Lek als  

reservebron. Het rivierwater wordt op dit moment al voorgezuiverd, geïnfiltreerd in de duinen, 

waar het in 60 dagen tijd een enorme kwaliteitsverbetering doormaakt.  

 

Echter, deze zuiveringsmethoden zullen niet meer toereikend zijn, wanneer er door de 

klimaatverandering langere perioden van droogte zijn. Dunea bereidt zich voor op deze 

verandering en zal de eerste voorzorgsmaatregelen voor extra zuivering in 2018 gaan nemen. 

 

Wij vragen ons af: “Wat betekenen de langere perioden van droogte en extra 

zuiveringsmethoden nu precies voor de consument?” 

 

 
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee  

uur durend live televisie/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een  

politieke, maatschappelijke en culturele inhoud.  

 

ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 

. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook pagina 

. Televisie: Den Haag TV,  

  Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Caywai kanaal 67 zie voor andere providers onze website 

. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM. 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel 
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl. 
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