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Van de Rijn tot de Spree: een overzicht van de Duitse watersector 

 

Samenvatting 

Duitsland is een waterrijk land waar voor de Nederlandse watersector volop 

kansen liggen. Momenteel is het land de grootste waterexporteur ter wereld, en 

profiteert het van haar goede naam op het gebied van high-tech oplossingen, 

energie-efficiënte pompen, leidingen en monitoringsystemen. Kijkend naar de 

Duitse watersector vallen vooral de grote verschillen op. Of we nu kijken naar 

bestuurlijke inrichting, klimaat, demografie, hoeveelheid bedrijven of lokale 

uitdagingen: grote regionale verschillen komen steeds opnieuw bovendrijven.  

Artikel 

Hoewel slechts 2,3 procent van het Duitse grondgebied uit water bestaat (ter vergelijking 

NL: 18,4 procent) maken de aanwezigheid van grote rivieren als de Oder, Donau, Elbe, 

Weser en Rijn, de haven van Hamburg en bijna 2400 km kustlijn Duitsland tot een waterrijk 

land. Voor de topsector water liggen er volop kansen. Duitsland is momenteel wereldleider in 

de export van watertechnologie en leverde in 2011 maar liefst 33 procent van de totale 

waterexport van de EU. Het belang van waterveiligheid voor Duitsland bleek afgelopen 

zomer, toen aanhoudende regenval in Centraal-Europa leidde tot extreem hoge 

waterstanden en de Elbe en Donau buiten hun oevers traden. Deze overstromingen 

veroorzaakten grote schade in de zuidelijke en oostelijke deelstaten en zorgden zo voor een 

hernieuwd commitment voor de Duitse watersector. Aangaande de kwaliteit van drinkwater 

en afvalwaterzuivering kunnen Duitsland en Nederland zich scharen tot de kopgroep binnen 

de EU. Duitsland en Nederland zijn als buurlanden via hun 577 km lange gedeelde grens en 

de Rijn direct met elkaar verbonden. Hierdoor staan beide landen deels voor dezelfde 

uitdagingen op watergebied en liggen er kansen om de samenwerking met Duitsland verder 

te intensiveren. Dit artikel beschrijft allereerst de bestuurlijke inrichting van de watersector. 

Vervolgens wordt een aantal karakteristieken van het Duitse waterbedrijfsleven benoemd. 

Het artikel eindigt met een overzicht van de uitgangspositie en uitdagingen van de 

watersector.  
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Bestuurlijke context 

Het gedecentraliseerde bestuur van Duitsland werkt door in de inrichting van de watersector. 

Het reinigen en verwerken van afvalwater is een verantwoordelijkheid van de gemeenten, 

terwijl de levering van drinkwater dat doorgaans (maar niet altijd) is. Afhankelijk van 

wetgeving op het niveau van de deelstaten bepalen gemeenten vervolgens op welke wijze zij 

de drinkwater- en afvalwatervoorziening willen inrichten. Met ongeveer 6000 Wasserwerke 

kent Duitsland niet alleen een zeer grote hoeveelheid waterleidingbedrijven, deze zijn tevens 

op een veelvoud aan manieren georganiseerd. In Duitsland bestaan gemeentelijke 

nutsbedrijven, private bedrijven en verschillende tussenvormen naast elkaar. In een poging 

de waterinfrastructuur efficiënter in te richten heeft een aantal gemeenten gekozen samen te 

werken en coöperaties te vormen. De uiteindelijke organisatievorm alsook de kosten voor 

drinkwater en afvalwaterreiniging verschillen daardoor per gemeente. Gemeenten zijn belast 

met de uitvoering van de milieuwetgeving van de deelstaat en de federale regering. Hoewel 

het merendeel van de waterbedrijven nog altijd in publieke handen is, is het aantal 

geprivatiseerde bedrijven de afgelopen twintig jaar langzaam gestegen. Zulke private 

waterleidingbedrijven hebben doorgaans een hogere capaciteit dan de Wasserwerke in 

publiekshanden. 

Handel en bedrijfsleven  

Duitsland is wereldwijd de grootste speler op de watermarkt. De Duitse export van 

watertechnologie is de afgelopen jaren gestegen en bedroeg 915 miljoen euro in 2012. 

Daarvan werd 561 miljoen uitgevoerd naar landen buiten de EU. Van de totale Europese 

waterexport naar buiten de EU was in 2011 ongeveer 33 procent afkomstig uit Duitsland. 

Doordat steeds meer opkomende markten waterwetgeving implementeren wordt voor de 

toekomst een significante groei van de watermarkt voorzien. Momenteel stijgt vooral vanuit 

Rusland en China de vraag naar Duitse watertechniek snel. De VDMA (branchevereniging 

voor de machinebouw) voorspelt dat deze vraag door intensieve verstedelijking in 

buitenlanden in de toekomst zal blijven stijgen. Naar Nederland exporteerde Duitsland in 

2012 voor ongeveer 24 miljoen euro. Daarmee komt Nederland in de lijst met de tien 

belangrijkste waterexportmarkten niet voor. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk wordt 

de Duitse watermarkt niet gedomineerd door enkele grote bedrijven, maar bestaat deze 

voornamelijk uit MKB-bedrijven. Door hun geringe grootte zijn Duitse bedrijven weinig 

succesvol in het binnenslepen van Europese onderzoeksgelden. Relatieve zwaktes van het 

Duitse bedrijfsleven zijn het ontbreken van grote installatieconstructeurs waardoor het 

bedrijfsleven slechts kleine watercentrales kan opleveren. Bij lucratieve orders voor grote 

opdrachten staan zij daardoor buitenspel. Ook op het gebied van ontzilting hebben Duitse 

bedrijven een achterstand op Franse en vooral Israëlische bedrijven. De Duitse bedrijven 

hebben internationaal een goede naam op het gebied van high-tech oplossingen, energie-

efficiënte pompen, leidingen en monitoringsystemen. De VDMA heeft een divisie water en 

afvalwatertechniek met ongeveer 60 leden, die actief zijn in water en afvalwater, 

componenten en waterbehandelingssystemen. Andere belangrijke spelers in de Duitse 

watersector zijn de DWA (Duitse vereniging voor water, afvalwater en afval) op het gebied 

van afvalwater en de DVGW (Duitse technische en wetenschappelijke branchevereniging) op 

het gebied van gas en water. Enkele innovatieve spelers op de Duitse markt zijn Remondis 

Aqua (waternetbeheer), Gelsenwasser, Wilo (energiezuinige pompen), Wupperverband, 

Ruhrverband en Pollution Control Service (fosforverwijdering uit slib).  
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Klimaat en geografie  

Duitsland kent een gematigd vochtig klimaat met neerslag gedurende alle seizoenen. De 

gemiddelde jaarlijkse neerslag is met 785 mm hoog, waarbij de regionale verschillen door de 

grootte van Duitsland sterk zijn. Een typerend kenmerk van het Duitse klimaat is dat de 

variatie ook binnen regio’s erg groot is. Zo valt in Wuppertal (1.200 mm) per jaar gemiddeld 

twee keer zoveel neerslag als in de stad Düren (620 mm), terwijl deze twee steden 

hemelsbreed slechts 70 km van elkaar verwijderd zijn. De grote geografische diversiteit stelt 

aanvullende eisen aan waterinfrastructuur, bijvoorbeeld een flexibele afwateringscapaciteit. 

Zo treft men in Noord-Duitsland voornamelijk systemen aan waarbij de afvoer van 

afvalwater en die van regenwater gescheiden worden gehouden. In Zuid-Duitsland 

domineren simpelere rioleringssystemen waarin al het water gezamenlijk wordt afgevoerd. 

Klimatologische veranderingen zorgen er voor dat Duitsland in de toekomst meer te maken 

zal krijgen met aanhoudende periodes van droogte alsook langdurige regenval. De zomers 

worden droger en de winters worden natter. De voorspellingen verschillen sterk per regio en 

kunnen regionaal tegenovergesteld zijn aan landelijke trends. Het risico op natuurrampen, 

zoals bijvoorbeeld de overstromingen van 2013, neemt in de toekomst toe. Deze 

ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de Duitse Wasserwerke.  

Watergebruik en demografie  

De afgelopen twee decennia is het waterverbruik van Duitse consumenten met ruim 20 

procent gedaald tot ongeveer 120 liter per persoon per dag. Hiermee behoort het 

waterverbruik tot de laagste van Europa en is dit significant lager dan in veel van de 

Duitsland omringende landen. Deze daling wordt toegeschreven aan publiekscampagnes 

gericht tegen verspilling en een toegenomen gebruik van spaarzame kranen en 

aansluitingen. Hoewel de Duitse politiek blijft aandringen op verdere reductie noemt de 

DVGW die wens niet realistisch. Drinkwater wordt in Duitsland hoofdzakelijk gewonnen uit 

grondwater, welk in ruime mate aanwezig is. De grote geografische diversiteit resulteert ook 

hier in regionale verschillen in de drinkwatervoorziening. De Noord-Duitse Laagvlakte bevat 

overvloedige hoeveelheden grondwater evenals regio’s gelegen aan de voet van de Alpen en 

rondom het laatste deel van de Rijn in Duitsland. In andere delen van het land, waaronder 

het dichtbevolkte Ruhrgebied, Leipzig en Stuttgart, wordt het drinkwater uit andere bronnen 

gehaald zoals reservoirs, verder weg gelegen regio’s (tot wel 200 km) of afdalend 

oevergrondwater. In Europa is Duitsland de voornaamste gebruiker van laatstgenoemde 

techniek. In de drinkwatervoorziening dwingen geologische en chemische verschillen de 

Duitsers een variëteit aan waterwinmethoden te gebruiken.  
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De huidige watercapaciteit is grotendeels gebaseerd op wetenschappelijke voorspellingen uit 

de jaren zeventig over de ontwikkeling van het waterverbruik van bedrijven en inwoners. 

Deze voorspellingen zijn uiterst onbetrouwbaar gebleken. Zo bleef de watervraag bijna 50 

procent achter bij de voorspellingen en bleef ook de economische ontwikkeling in delen van 

de voormalige DDR sterk achter. Het lage waterverbruik door consumenten en producenten 

leidt door de hoge functionele levensduur van waterinfrastructuur tot langdurige 

overcapaciteit. Dit doet zich vooral in Oost-Duitsland voor. Waterleidingsbedrijven zijn 

geconfronteerd met standaard operationele taken. Zo dienen ze bijvoorbeeld om de zoveel 

tijd intensief te worden doorgespoeld om neerslag en corrosie te voorkomen. De 

overcapaciteit in afwateringsinstallaties zorgt ervoor dat de stroomsnelheid relatief laag is 

wat ook weer consequenties heeft voor hygiëne- en zuiveringskosten. Dit maakt de Duitse 

Wasserwerke relatief inefficiënt en kostbaar. De DVGW stelt dat bij een verdere reductie van 

het waterverbruik geen geld kan worden bespaard doordat vaste kosten dan zullen 

toenemen.  

Daarnaast krimpt de Duitse bevolking de komende decennia significant, hetgeen de 

problemen van overcapaciteit in de toekomst zal verergeren. Duitsland heeft momenteel het 

hoogste percentage 65-plussers in de EU en de bevolking vergrijst in hoog tempo. Het 

gemiddelde medicijngebruik neemt significant toe naarmate de inwoners ouder worden. Een 

stijgende hoeveelheid medicijnrestanten, zoals bijvoorbeeld antibioticaresiduen, is nu al 

zichtbaar in het Duitse afvalwater. Deze restanten kunnen de groei van antibioticaresistente 

bacteriën in rioleringen en afvalwatersystemen veroorzaken en vormen zo indirect een 

gezondheidsrisico. Decentrale verwerking van afvalwater, bijvoorbeeld rechtstreeks bij 

zieken- of verzorgingstehuizen, zal daarom naar verwachting steeds meer worden toegepast. 

In het dunbevolkte Spreewaldgebied nabij Berlijn wordt al veel gebruik gemaakt van 

kleinschalige oplossingen. Hier zorgen kleine huizenclusters gezamenlijk voor hun 

afvalwaterreiniging. De Duitse bevolking krimpt, maar tussen regio’s zijn grote verschillen 

zichtbaar. In de oostelijke deelstaten (m.u.v. Berlijn) zal significante bevolkingskrimp 

plaatsvinden, terwijl hier in de zuidelijke deelstaten veel minder sprake van is. Rondom een 

stad als München zal de bevolkingsdichtheid naar verwachting zelfs sterk toenemen. Binnen 

de landsgrenzen wordt dus veel migratie verwacht. Ingrijpende wijzigingen in de 

waterinfrastructuur zijn nodig en de kosten daarvan moeten door een krimpend aantal 

Duitsers worden opgebracht. 

Waterkwaliteit  

Duitsland is een sterk geïndustrialiseerd land waar bepaalde regio’s een hoge 

bevolkingsdichtheid of veel intensieve landbouw kennen. Dit intensieve gebruik van water en 

land leidt tot één van de voornaamste uitdagingen van de Duitse watersector: de 

verontreiniging van (grond)water en het scheiden van moeilijk verwijderbare nutriënten. In 

de meest recente EU evaluatie (2012) van de chemische status van Europees grondwater 

scoort Duitsland beneden gemiddeld. Bijna 40 procent van de grondwaterlichamen kreeg 

hierbij de status ‘poor’ toegekend. Het gebruik van anorganische mineralen, mest en 

organische mest hebben net als in grote delen van Noordwest Europa grote hoeveelheden 

nitraten in het grondwater gebracht. Deze zijn moeilijk en vooral langzaam te verwijderen. 

Van de Duitse rivieren en meren is ongeveer 5 procent in slechte conditie. Specifiek voor de 

Elbe zijn problemen met hoge concentraties polycyclische aromatische koolwaterstoffen in 

het rivierwater. Voor Duitsland in het algemeen zijn resten van pesticiden een probleem in 

de oppervlaktewateren. De intentie van de Duitse overheid is om de hoeveelheid energie, die 

wordt gewonnen uit biomassa, te doen stijgen. Dit streven staat op gespannen voet met het 
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beschermen van waterkwaliteit. De vrees is namelijk dat de doelen die hiervoor zijn gesteld 

enkel kunnen worden behaald door een verdere intensivering van het landgebruik. Dit zou de 

hoeveelheid nutriënten in het water verder verhogen. In een poging waterverontreiniging 

door de landbouw te verminderen zijn er in een aantal deelstaten initiatieven, waarbij 

waterleveranciers aan boeren een vergoeding uitkeren voor het toepassen van minder 

verontreinigende productiemethoden. De kosten hiervan worden vervolgens doorberekend 

aan de Duitse consument middels de waterprijzen, welke hoger zijn dan in de meeste 

omringende landen.  

 
Chemische status van het Duitse grondwater 

Bron: Ministerie van Milieu  

Samenvattend vallen vooral de grote verschillen in de Duitse watersector op. Of we nu kijken 

naar bestuurlijke inrichting, klimaat, demografie, hoeveelheid bedrijven of lokale 

uitdagingen: grote regionale verschillen komen steeds opnieuw bovendrijven. Deze 

diversiteit is ook herkenbaar in het waterinnovatielandschap en wordt beschreven in het 

artikel ‘Kennisinstellingen, industrie en overheid; Het Duitse waterinnovatielandschap in 

vogelvlucht’.  
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Bronnen 

 

 CIA World Factbook 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html  

 Detailed Assessment of the Market Potential and Demand for, an EU ETV Scheme 

(Commission) 

http://ec.europa.eu/environment/etv/pdf/ETV%20Final%20Report%20Market%20An

nex.pdf  

 European waters — assessment of status and pressures (2012) European 

Environment Agency 

http://www.eea.europa.eu/publications/european-waters-assessment-2012 

 Umwelt Magazin 1/2 2014, Zukunftsfähige Wasserwirtschaft, Martin Braunersreuther  

 http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/vergrijzing/verschillen-internationaal/  

 http://www.wrrc.hawaii.edu/bulletins/2000_08/filtration.html 

 http://www.dvgw.de/fileadmin/dvgw/wasser/organisation/branchenbild2011_en.pdf 

 http://www.dw.de/germany-leads-the-way-in-wastewater-technology/a-16599085 
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