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Gesponsorde links 

 Schaatsen in Arnhem 

 Pijnklachten? Klik hier! 

 Feestje organiseren? klik hier 

 Damminga: aanbiedingen! 

 Brillen in de sale tot 50% 

 IJspret !! 

 

 

Uw eigen nieuws in De Gelderlander: dat 
kan! U kunt hier een bericht insturen. 
Ook kan een foto of video worden 
meegestuurd. 
Naar het Mijn Nieuws-formulier  

Restaurant Silk Road 
Nieuwstraat 54a 
Arnhem 
(026) 446 00 06 

Restaurant De Peerdestal 
Zutphensestraatweg 50  
Ellecom

RESTAURANTS IN DE REGIO

Heeft u zuiver water?
Bronwater of leidingwater, 
het kan altijd beter....!  
www.artemis-systems.com

Kalkaanslag op sanitair?
Wij lossen het 
gegarandeerd op. Kies 
voor prijs, kwaliteit, service 
www.berghof-waterbehandeling.nl

Oranjewoud: buiten 
gewoon
Duurzame en integrale 
oplossingen voor integraal 
waterbeheer  
www.oranjewoud.nl

De Grondwaterspecialist
Totaalleverancier in 
bronwater! Grondboringen 
& waterbehandeling  
www.grondboring.nl

Culligan 
Waterbehandeling
Ontharding, Omgekeerde 
osmose, Filtratie, UV 
desinfectie, Everpure  
www.culligan.nl/waterbehandeling

'Pak het water bij de bron aan' 
door Eddy van der Beek 
 

 

Belangstellenden voor het waterbeheer in Doorwerth bekijken de oude watertoren uit 1938. Foto: 

Jan Wamelink 

 
 
In De Poort van Doorwerth werd tijdens een informatiebijeenkomst van het 
dorpsplatform antwoord gegeven op deze prangende vragen. Waarna de ongeveer 
25 belangstellenden zich mochten vergapen aan de negentien meter hoge, prachtig
oude watertoren (anno 1938) in de Spechtlaan. 
 
Harm Friskus van het dorpsplatform had twee deskundigen uitgenodigd: André 
Schlepers van de gemeente en Vitens-medewerker Guus van de Kraats. Het was 
verbluffend om te zien en te horen hoe beide waterkenners de aanwezigen 
toespraken. Losjes, met een kwinkslag, maar vooral ook met pure liefde voor het 
water.  
 
"We zijn binnen de gemeente Renkum al jaren bezig met wateropvang en ik mag 
rustig zeggen dat ons waterbeheer toonaangevend is in ons land," aldus André 
Schlepers. "We proberen hemelwater te houden in de gebieden waar het valt of 
sturen het bijvoorbeeld via hellingen naar plekken waar water nodig is. De kelders 
lopen niet meer vol met hemel- of zelfs rioolwater, er is geen sprake meer van 
overstorten, straten staan niet blank." Het is redelijk ingewikkeld om alle 
verantwoorde technieken die hier bij worden gebruikt te omschrijven, maar André 
Schlepers noemt er toch een paar. "Water filteren voordat het de bodem ingaat, 
het aanleggen van wadi's, het beperkt plaatsen van bergingsbakken, uiteindelijk 
zijn het beginfases in het proces dat moet leiden tot water van een goede kwaliteit. 
Pak het water bij de bron aan, zeg ik altijd."  
 
Sinds 1987 betrekt Doorwerth haar drinkwater van het pompstation in Oosterbeek. 
In dit station wordt de zuurgraad van het water behandeld en zorgen marmeren 
korrels in de filters voor zuivering. Volgens Guus van de Kraats is het water in 
Doorwerth van uitstekende kwaliteit. "Bewoners hier hoeven geen extra 
maatregelen te nemen tegen de hardheid van het water. Alleen wanneer we door 
een calamiteit water moeten nemen van een ander pompstation, zou de kwaliteit 
van het water wel eens minder kunnen zijn."  
 
 
 

AFDRUKKEN  STUUR DOOR   

Maandag, 14 mei 2007 - DOORWERTH - Hemelwater, rioolwater, 
regenwater, kwelwater, afvalwater, drinkwater; buiten regende het, 
binnen kwamen zaterdag al deze soorten vocht voorbij. Hoe komt water 
uit de kraan? En hoe wordt hemelwater opgevangen.
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