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TEKST: SANNE WOLTERS

Water is overal in Nederland. In de zomer zijn we 
er wát blij mee. Maar hoe belangrijk is het voor 

ons welzijn? En wordt de kracht van water soms 
niet wat overschat? Sanne Wolters dompelde zich 

onder in feiten en fictie

DE 
WAARDE 

VAN 
WATER

ONTDEK WATER!

W
ater is het 
begin van 
ons bestaan. 
Zonder water 
geen leven. 

Volgens de evolutietheorie 
konden micro-organismen 
zich dankzij water ontwik-
kelen tot primitieve bacte-
riën waaruit het leven kon 
ontstaan. Vele miljarden jaren 
later leven we nog steeds 
dankzij water. Een volwas-
sen mens kan een maand 
zonder voedsel, maar slechts 
enkele dagen zonder vocht. 

Het lichaam heeft water 
nodig om de organen en 
alle stelsels en systemen te 
laten functioneren, van het 
hartvaatstelsel en ademha-
lingssysteem tot de spijsver-
tering. Daarnaast fungeert 
water als een soort tweede 
skelet. Het zorgt ervoor dat 
het lichaam niet instort 
onder zijn eigen gewicht. 
Gelukkig dragen we een 
enorme tank aan vocht 
mee. Het menselijk lichaam 
bestaat voor ruim de helft 
uit water. Het vochtgehalte 

bij vrouwen ligt iets lager 
dan bij mannen, gemiddeld 
53 tegenover 63 procent. 
Maar ons lichaam verliest 
ook voortdurend vocht, via 
urine, ontlasting, uitade-
men en zweten – gemiddeld 
1,5 tot 2 liter per dag. Dit 
moet je weer aanvullen, en 
ook daar zorgt je lichaam 
voor. Zodra je te veel vocht 
verliest, krijg je onbedwing-
bare dorst. Dan moet je 
drinken. Zo zorgt je lichaam 
ervoor dat je evenveel vocht 
binnenkrijgt als je lichaam 

Bijschrift
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Boven: Het nieuwe duurzame waterzuiveringgebouw van Vitens staat 
op het Vuurboetsduin, het hoogste punt op Vlieland

Onder: Bij intensief sporten kun je 1 tot 2 liter vocht per uur verliezen

uitscheidt. Het is daarom 
raadzaam om 1,5 tot 2 liter 
water per dag te drinken. 
‘Die richtlijn is gebaseerd op 
berekeningen die zijn gedaan 
door de European Food Safety 
Authority op grond van de 
gemiddelde hoeveelheid vocht 
die je op een gemiddelde 
dag kwijtraakt,’ zegt Astrid 
Postma-Smeets (35), expert 
Voeding en Gezondheid van 
het Voedingscentrum. De con-
clusie van dat onderzoek was 
dat we dagelijks 2,5 liter vocht 
nodig hebben. ‘Maar je haalt 
al een kleine liter vocht uit 
voeding. Dus moet je per dag 
circa 1,5 tot 2 liter drinken.’ 
Hoeveel water je precies nodig 
hebt, hangt af van de omstan-
digheden. Op warme dagen 
verlies je meer vocht, soms tot 
4 liter per dag. Tijdens inten-
sief sporten kun je zelfs 1 tot 
2 liter per uur verliezen. ‘Hoe 
meer je beweegt, hoe war-
mer je het krijgt en dan ga je 
meer zweten. Ook op grotere 
hoogte, waar de lucht droger 
is, verlies je meer vocht door 
de ademhaling,’ zegt Postma. 
Onder deze omstandigheden 
moet je het drinken wat meer 
in de gaten houden. 
Te veel water drinken is ook 
niet goed, de nieren kunnen 
maximaal tot 1 liter vocht per 
uur verwerken en per dag 
zo’n 10 liter. Het wordt vooral 
gevaarlijk als je heel snel veel 
water drinkt. ‘Dit kan verve-
lende complicaties opleveren 
en zelfs tot de dood leiden,’ 
zegt Bob Zietse (59), hoogle-
raar nefrologie en nefroloog 
(specialist in nieraandoenin-
gen) in het Erasmus MC in 
Rotterdam. Het water hoopt 
zich dan op in het bloed, 
waardoor de hersenen op-
zwellen en er hersenoedeem 
ontstaat. Je hersenen kunnen 
nergens naartoe omdat ze 
klemzitten in je schedel, met 

de dood als gevolg.
In 2005 raakte een Groningse 
student in coma door een 
waterdrinkspelletje, hij had 
zo’n 6 liter binnengekregen. 
‘Je hebt het dan wel over 
extreme hoeveelheden in 
korte tijd. Van 1,5 liter water 
drinken per dag ineens naar 3 
gaan, is geen enkel probleem.’ 
Volgens Zietse moeten we 
vooral blijven doen waar we 
ons goed bij voelen. Is dat 
meer drinken omdat je er ge-
zonder van denkt te worden? 
Prima, vooral blijven doen. 
Maar waar is het niet. Het lijkt 
alleen te zijn bedacht om de 
omzet van bronwaterprodu-
centen te stuwen.
‘Het is onzin dat het drin-
ken van water het lichaam 
zuivert,’ zegt Zietse. Want of je 
een halve liter water drinkt of 

10 liter, de hoeveelheid afval-
stoffen die in de urine wordt 
afgevoerd blijft hetzelfde. Je 
raakt niet meer afvalstoffen 
kwijt door meer te drinken, 
je moet alleen sneller naar de 
wc. Voor de stelling dat veel 
water drinken zorgt voor een 
betere huid, is er evenmin be-
wijs. ‘Het effect op je huid van 
te weinig water drinken, merk 
je alleen in extreme gevallen. 
De zon is een grotere tegen-
stander van de huid.’

Afvallen
Dat we afvallen door water 
te drinken, is alleen waar als 
we het in plaats van cola of 
suikerhoudende vruchtensap-
pen drinken. ‘En het is natuur-
lijk altijd beter om water te 
drinken dan een Happy Meal 
te eten,’ zegt nefroloog Zietse. 

Join the Pipe – kraanwater is goedkoper én duurzamer

Bronwater 
drinken is in 
Nederland ei-
genlijk niet no-

dig. Nederlands drink-
water smaakt prima, 
bovendien betalen we 
bij water uit een flesje 
vaak alleen voor de 
beleving en niet voor 
de kwaliteit. Neem 
het water van Sourcy. 
Hiervoor gebruikt 
het bedrijf uit Bun-
nik precies hetzelfde 
water als het lokale 
waterleiding bedrijf van 
de provincie Utrecht. 
Voor een flesje Sourcy-
water betaal je 50 cent, 
terwijl een Utrechter 1 
euro betaalt voor 1.000 
liter leidingwater. 
Ook is bronwater niet 
gezonder dan kraan-
water. Je kunt zelfs 
stellen dat kraanwater 
beter is dan bronwater, 
omdat het aan veel 
meer kwaliteitseisen 
moet voldoen. Bron-
water wordt slechts 
op enkele parameters 
beoordeeld, terwijl er 
voor kraanwater hon-
derden gelden. Merk-
water kan daarentegen 
wel anders smaken, 
lekkerder. Bronwater 
kan zacht smaken, 
zout, hard of bitter. Zo 
heeft elke bronwater-
fan zijn eigen voorkeur. 
Hoe je het ook wendt 
of keert, (bron)water 
uit waterflesjes is 
duur, vaak onzinnig én 
slecht voor het milieu. 
Water uit flesjes heeft 
vaak vanuit andere 

landen honderden ki-
lometers afgelegd om 
in Nederland terecht 
te komen. Studies 
hebben uitgewezen dat 
dit achthonderd keer 
meer energie kost dan 
leidingwater. En de 
productie, verpakking 
en het transport van 
bronwater zorgen voor 
een CO2-uitstoot die 
drie- tot vijfhonderd 
keer zo groot is ver-
geleken met kraan-
water. Dan hebben 
we nog niet over het 
afval door die flesjes. 
Onder meer het bedrijf 
Dopper speelt goed 
op dit probleem in, 
met de verkoop van de 
gekleurde hervulbare 
waterflessen. 
Er zijn ook initiatie-
ven als Join the Pipe. 
Dat bedrijf zorgde al 
voor 450 tappunten in 
Nederland waar je je 
waterfles kunt vul-
len met leidingwater. 
Deze tappunten vind 
je op pleinen, stations, 
festivals, in parken 
en in drukke straten, 
zodat we kraanwater 
tot onze beschikking 
hebben waar we ook 
komen. Join the Pipe 
zorgt ook voor drink-
water in gebieden 
waar dit niet zo van-
zelfsprekend is. Een 
deel van de opbrengst 
van de verkoop van 
tappunten en eigen 
hippe hervulbare 
waterflessen gaat naar 
drinkwaterprojecten in 
Afrika en Azië. 

BRON WATER?

NEDERLAND 
 WATERLAND
-  62.000 vierkante  

kilometer zout water

-  800 vierkante kilometer 
brakke en overgangs- 
wateren 

-  2.500 vierkante kilometer 
meren 

-  650 kilometer aan grote 
rivieren (lengte), totale 
oppervlakte: 330 vierkante 
kilometer

-  6.500 kilometer aan  
vaarten en kanalen

-  330.000 kilometer  
aan sloten 

DE WAARDE VAN WATER
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Maar dat je ervan afvalt, is een 
fabel. Er wordt vaak gedacht 
dat water de maag vult, maar 
niets is minder waar. Water 
wordt snel opgenomen door 
het lichaam, waardoor het de 
honger niet stilt. Het heeft dus 
meer met een gezonde leefstijl 
te maken, dan met de vloeistof 
zelf. Het gevolg van al deze 
fabels zou zijn dat we over het 
algemeen zelfs meer water 
drinken dan nodig is. ‘We heb-
ben hier ook te maken met de 
Starbucks-generatie, die veel 

koffie buiten de deur drinkt 
en meer water binnenkrijgt 
dan wordt gedicteerd door het 
dorstgevoel. Het echte dorst-
gevoel wordt nog nauwelijks 
aangesproken.’ 

Zoutconcentratie
Gezonde mensen onder de 
veertig jaar hoeven niet te vre-
zen voor uitdroging. Zodra we 
te weinig vocht binnenkrijgen, 
komt het lichaam in opstand. 
‘Als het goed is, krijg je al snel 
dorst, die prikkel werkt over 
het algemeen erg goed,’ zegt 
voeding- en gezondheidsex-
pert Astrid Postma. ‘Als je te 
lang geen vocht hebt binnen-
gekregen, kun je hoofdpijn 
krijgen of last van duizelin-
gen. Maar dat is niet al na een 
uurtje, vaak pas na een dag.’ 
Volgens Postma hoeven we 
ons pas zorgen te maken als 
je de hele dag niet naar de wc 
hoeft en dat als je moet, de 
urine donker is. ‘De kleur van 
je urine is een goede richtlijn.’
Bij ouderen ligt dat anders. 
Zij hebben een verminderd 
gevoel voor dorst. Vooral bij 
warm weer kan dit voor grote 
problemen zorgen. Al je veel 
transpireert en te weinig 
drinkt, neemt de zoutconcen-
tratie in het bloed toe. Omdat 
ouderen niet zo snel uit zich-
zelf dorst krijgen en vaak niet 
makkelijk naar de kraan kun-
nen lopen, kunnen ze door 
een vochttekort in comateuze 
toestand raken. 
‘Voor gezonde twintigers 
geldt dit niet, bij hen zorgt 
een geringe stijging van de 
zoutconcentratie in het bloed 
al voor een onbedwingbaar 
dorstgevoel,’ zegt Zietse. 
Dus ook op warme dagen 
kunnen we vertrouwen op ons 
goedwerkende dorstgevoel. 
Hoe vaak je dorst krijgt, hangt 
ook heel erg af van je activitei-
ten. Of je nu de hele dag op de 
bank televisie ligt te kijken of 

WATER PLEZIER 
-  Nederland telt 230 officiële buiten-

zwemlocaties. Hier controleert  
Rijks waterstaat de waterkwaliteit

-  2,1 miljoen Nederlanders doen jaarlijks 
aan watersport, van wie 650.000 vaker 
dan vijf keer per jaar

-  Belangrijkste disciplines: zeilen,  
motorbootvaren, kano en boardsports 

-  Nederland telt ruim 400 watersport-
verenigingen 

-  Aantal recreatievaartuigen: 507.800 
Die kun je kwijt in een van de 1.160 
jachthavens 

-  Ruim 5.000 kilometer aan vaarwegen
-  In 2013 zijn er 18.690.000 vaartochten 

gemaakt

Waterrijk recreëren op de Amstel CHECK

op de fiets naar Hoek van Hol-
land rijdt, maakt natuurlijk 
een groot verschil. Zietse: ‘Er 
bestaan eigenlijk geen richt-
lijnen voor het drinken van 
water, behalve in specifieke 
gevallen, zoals bij mensen die 
geregeld nierstenen vormen.’ 
Over het algemeen is voldoen-

Daarnaast wordt er ook veel 
geïnnoveerd. De helft van de 
waterleidingen is sinds de 
jaren zeventig vervangen. ‘We 
hebben nauwelijks lekverlies, 
slechts een percentage van 6. 
Een lekverlies van 30 procent, 
zoals in Londen, is bijna 
normaal.’ Hierdoor krijgen 
bacteriën niet de kans om de 
leidingen binnen te dringen. 
‘We hoeven niet te chloreren, 
dat is een enorme luxe.’
Nederland heeft tien drink-
waterbedrijven. Zestig procent 
van het Nederlandse kraan-
water wordt uit grondwater 
gemaakt en 40 procent uit 
oppervlaktewater, uit rivieren 
en meren bijvoorbeeld. In 
de kustprovincies wordt 
vooral gebruikgemaakt van 
oppervlaktewater omdat 
het grondwater daar te zout 
is. Grondwater is over het 
algemeen schoner. ‘Soms is 
grondwater van pas gevallen 
regen in natuurgebieden, zo-
als op de Veluwe, zo schoon 

Bronwater 
is niet 

gezonder 
dan 

leiding-
water

de drinken in Nederland erg 
makkelijk. Het Nederlandse 
drinkwater is van topkwali-
teit, bleek afgelopen jaar uit 
een studie van het tijdschrift 
Science. In vergelijking met 
de drinkwatersystemen in de 
Verenigde Staten en Groot-
Brittannië is dat van Neder-
land het beste. Het water 
dat uit de kranen komt, leidt 
niet tot ziekten, is lekker en 
bevat geen chloor. Daarover is 
menig toerist verbaasd; in het 
Franse of Spaanse water valt 
de chloorsmaak meteen op. 
Dat het Nederlandse leiding-
water zo lekker is, heeft te 
maken met de modernisering 
van het drinkwatersysteem. 
‘Door de angst voor cholera 
halverwege de negentiende 
eeuw is er veel geïnvesteerd in 
waterbedrijven. De inrichting 
van de infrastructuur zoals 
we die nu kennen, is toen 
aangelegd,’ zegt Judith Zuij-
derhoudt (33), woordvoerder 
van drinkwaterbedrijf Vitens. 

2,1 miljoen Nederlanders doen jaarlijks aan watersport

WATERWEETJES
-  We verliezen gemiddeld 1,5 tot  

2 liter vocht per dag
-  Bij intensief sporten kun je tot  

2 liter water per uur verliezen
-  Uit onze voeding halen we al 900 

milliliter water
-  Vrouwen bestaan gemiddeld voor 

53 procent uit water, mannen 
voor 63 procent

-  Het Nederlandse kraanwater  
behoort tot het beste van de  
wereld en bevat geen chloor

-  Bronwater is niet gezonder dan 
leidingwater 

-  Een waterflesje uit de winkel 
heeft vaak zo’n 1.500 kilometer 
afgelegd en kost 800 keer meer 
energie 

-  De Van Dale bevat 12 pagina’s 
waterwoorden: van water-
aandrang tot waterzwijn

-  De zon in het water kunnen zien 
schijnen: ruim vijftig spreek-
woorden en uitdrukkingen in het 
Nederlands bevatten water
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dat we het niet eens hoeven te 
zuiveren,’ zegt Zuijderhoudt. 
Water dat bijvoorbeeld een 
reis van honderdduizend jaar 
door de bodem heeft gemaakt, 
heeft weer een heel com-
plexe zuivering nodig. En in 
een aantal gebieden hebben 
drinkwaterbedrijven te maken 
met verontreiniging door 
chemische stoffen. Daarop 
moeten de zuiveringsinstalla-
ties worden aangepast. 
Het water van Vitens moet 
aan hoge eisen voldoen, zegt 
Zuijderhoudt. ‘We meten 
op meer dan zevenhonderd 
stofjes en daar komen continu 
nieuwe bij. Daarom blijven we 
innoveren op het gebied van 
meten en zuiveren.’ Daarbij 
denkt Vitens ook aan duur-
zaamheid. De reststoffen die 
overblijven na de zuivering 
worden opnieuw ingezet. 

Kalkbolletjes die na onthar-
ding overblijven, worden op 
duurzame wijze gebruikt in 
de glasindustrie of tuinbouw. 
In Friesland wordt het door 
humuszuren gelige water 
door Vitens ‘ontgast’ en ‘ont-
kleurd’. ‘Van dat gas wordt 
groene stroom gemaakt. Het 
humuszuur dat we eruit ha-
len blijkt een goede bodem-
verbeteraar te zijn, die weer 
kan helpen bij het bescher-
men van de drinkwaterbron.’ 
Vitens voorziet zo vijf provin-
cies en 5,6 miljoen Neder-
landers van zuiver kraan-
water. Maar de Nederlandse 
consument is kritisch. Daar 
waar vroeger alleen werd 
gekeken of het water gezond 
was, zijn smaak en gebruik 
ervan ook belangrijk gewor-
den. Bij de zuivering wordt 
het verwijderen van kalk als 
het belangrijkst gezien, want 
kalk maakt het water hard. 
‘Hard water is niet fijn, het 
zorgt voor vlekken in het 
sanitair, en apparaten gaan er 
sneller door kapot. Ook is er 
meer zeep nodig omdat zeep 
minder goed schuimt in hard 
water,’ zegt Zuijderhoudt.
Volgens haar moeten Ne-
derlanders trots zijn op de 
kwaliteit van het drinkwater. 
Maar om de kwaliteit te kun-
nen waarborgen, is er voor 
de consument ook een taak 
weggelegd. Met kwetsbare 
grondwaterwingebieden, aan-
gegeven met de ‘grondwater-
beschermingsgebied’-borden, 
moet extra voorzichtig wor-
den omgegaan. ‘Als je daarbij 
in de buurt woont, kun je bij-
voorbeeld beter bestrijdings-
middelen beperken. Schoon 
water begint bij je realiseren 
dat wat uit de kraan komt erg 
bijzonder is. Want zonder wa-
ter is er geen economie. Het 
leven begint bij water, zeggen 
wij altijd.’

Nederland telt ruim 507.800 recreatievaartuigen

RUSTGEVEND WATER
Nederland is een waterland met veel waterliefheb-
bers. De grote hoeveelheid aan wateroppervlakte zorgt 
ervoor dat we onze waterhobby’s naar hartenlust kunnen 
uitvoeren. Niet alleen actief zijn op het water zorgt voor 
ontspanning, ook rustig dobberen in een bootje en fiet-
sen langs de waterkant hebben een rustgevend effect.


