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Eerste vraag kunnen we informatie leveren over alle 
Zuiveringen in Nederland 
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• Er schijnen 352 zuiveringen te zijn

• PDOK heeft 157 zuiveringen 10 jaar oud verre 
van compleet 

• Rijkswaterstaat op NGR heeft 416 zuiveringen 
uit 2015 maar ook dat bestand klopt niet

• Z-Info heeft 350 zuiveringen 



Zuiveringseenheden zomer 
2020 verzameld Mark 
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• 519 zuiveringseenheden
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Zuiveringseenheden voorjaar 
2021
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• 315 zuiveringseenheden 

• Zoveel mogelijk goed toegekend 

• Maar nog verschillende soorten 
zuiveringseenheden 

• Nog niet opgelost in de bron

• 317 zuiveringen (2 zuiveringen zijn opgeheven)



Wat is een zuiveringseenheid (Zuiveringskring, 
Zuiveringsgebied)
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• Definitie GWSW:  
Een zuiveringseenheid is een afbakening van de zone, 
waarbinnen al het afvalwater naar éénzelfde
rioolwaterzuivering wordt afgevoerd om daar gezuiverd 
te worden. De grenzen van de zuiveringseenheid hoeven 
zich niet te beperken tot de Gemeentegrenzen.

• Definitie Aquo (Vervallen)
Gebied waarbinnen alle rioleringsgebieden uitmonden in 1 
RWZI

• Mogelijke aanvullingen

• Elke RWZI heeft 1 zuiveringseenheid 

• Zuiveringseenheden zijn landsdekkend 

• Zuiveringseenheden overlappen niet 
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Uit het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW)



Project verbeteren zuiveringseenheden 2022
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• Start najaar 2021

• Uitvoering Michel Kreileman en Wouter Jansen 

• Doelstellingen 

• Er is sprake van grensoverschrijdend water. Op de grenzen van 
waterschappen zijn er overlappende polygonen, waardoor één gebied 
aan meerdere RWZI’s is gekoppeld.

• Datasets zijn niet altijd vlakdekkend, waardoor huishoudens niet aan 
een zuivering zijn gekoppeld.

• Waterschappen spreken ieder hun eigen taal en gebruiken 
verschillende bestandstypes, wat uitwisseling een intensieve klus 
maakt.

•



Zuiveringseenheden nu 2023
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• 322 zuiveringseenheden 

• 312 Actieve zuiveringen (4 opgeven 1 zonder 
zuiveringseenheid Bath) samen 317

• Wel plekken zonder zuiveringseenheid 
(Biesbosch) 

• Nog een beetje overlap
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Zuiveringseenheden nu 2023
Maar ook 
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• 5 zuiveringseenheden zonder zuivering 
(Particulier)
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• 5 zuiveringseenheden zonder zuivering 
(Particulier)

• 5 zuiveringen met 2 zuiveringseenheden
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• 5 zuiveringseenheden zonder zuivering 
(Particulier)

• 5 zuiveringen met 2 zuiveringseenheden

• 1 zuiveringseenheid in Duitsland zonder 
zuivering



Gegevensknooppunt 
Waterschappen
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Op landelijke schaal & volgens standaarden gegevens van de waterschappen 
beschikbaar stellen:

Gegevensknoopppunt Waterschappen 26
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Wat is het GkW?
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Belangrijkste publicaties PDOK en GWSW server
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Zuiveringseenheden nu GkW
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• 216 Zuiveringseenheden

• 6 waterschappen leveren nog niet aan GkW



Zuiveringseenheden nu 
GWSW en PDOK
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• GWSW en PDOK maken gebruik van de GkW.



Zuiveringseenheden nu GkW
Maar ook 
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• Verschil tussen levering aan compleet bestand 
en GkW
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• Verschil tussen levering aan compleet bestand 
en GkW



Wat nu 
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• Nog niet iedereen levert aan het GkW dit is 
belangrijk voor een één loket benadering 

• Vanuit datastromen gaan we helpen om 
iedereen via GkW te laten leveren 

• Rapportage oplevering via nieuwsbrief

• Controle op kwaliteit van levering 

• Als iedereen levert en kwaliteit is goed 

• Kunnen we de CBS koppeling centraal organiseren 

• Verrijkt terug leveren gegevens over zuiveringseenheden 



Coronadashboard
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