
GenX en de kwaliteit van het 

drinkwater 

Commissie Fysieke Leefomgeving Dordrecht 16 mei 2017



Voorzieningsgebied Evides Waterbedrijf

Evides benut voor productie 
van drinkwater 3 bronnen:
• Oppervlaktewater
• Grondwater
• Geïnfiltreerd duinwater



Drinkwaterproductielocatie Baanhoek, Dordrecht
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Drinkwatervoorziening: Eiland van Dordrecht + oostelijk deel Hoeksche 

Waard

Bronnen voor het produceren van drinkwater:

• 40% grondwater* uit 3 winvelden met diepe putten op het Eiland 

van Dordrecht

• 60% oppervlaktewater uit de Maas via de Biesboschspaarbekkens

* het grondwater van het Baanhoekterrein wordt niet gebruikt en staat niet in contact met het zuiveringsproces 

noch met het spaarbekken. Dit bekken kunnen we alleen in erge noodsituaties inzetten, maar dat gebeurt in de 
praktijk nooit we sinds 2013 ook drinkwater vanaf de Berenplaat kunnen leveren naar dit gebied.
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Grondwaterwinning
en
Dordrecht

Jeugddorp
- 50 mNAP

Kop van het Land
- 150 mNAP

Polder de Biesbosch
-150 mNAP

Productielocatie Baanhoek
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Metingen naar GenX

• Meetmethoden worden steeds nauwkeuriger, waardoor we steeds 
meer stoffen kunnen aantonen.

• Meting naar GenX is geen standaardmeting: specialistisch 
onderzoek door onderzoeksinstellingen (VU-Amsterdam).

• N.a.v. eerdere berichtgeving zijn in Evides-gebied aantal 
metingen verricht op diverse locaties. Alle tonen aan  zeer ruim 

onder de voorlopige richtwaarde.

Voorlopige gezondheidskundige richtwaarde die overheid stelt voor GenX:
0,15 µg/l  (= 0,00015 mg/liter in drinkwater)

Ter vergelijking
0,15 microgram/liter (µg/l) =
1 korrel zout op 100.000 liter



GenX

Baanhoek Grote Rug: 0,002 µg/l

Maas: 0,0007 µg/l

Oppervlaktewater voor drinkwaterproductie

Noodinlaat voor drinkwaterproductie

Ouddorp dw: 0,001 µg/l
Baanhoek gw: < 0,0001 µg/l

Baanhoek dw: 0,002 µg/l

Voorlopige gezondheidskundige richtwaarde: 0,15 µg/l

gw: grondwater / dw: drinkwater
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Samenvattend

• RIVM heeft een tijdelijke richtlijn afgegeven
• De metingen die Evides heeft verricht, tonen cijfers ver beneden de 

tijdelijke richtlijn (NB: Evides gebruikt de Merwede niet)
• Appèl: schone bronnen voor de drinkwaterproductie + meenemen 

belang drinkwatervoorziening bij vergunningverlening
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Vragen?

www.evides.nl/contact -> contactformulier

http://www.evides.nl/contact


Opwaarts 
filter

Grind

Drinkwaterzuivering
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Van grondwater tot kraanwater

Van oppervlaktewater tot kraanwater    


