Grondwater:
de bron voor
Brabants drinkwater

Neerslag valt als regen, sneeuw of hagel op de
grond en zakt steeds dieper weg in de bodem,
op weg naar het grondwater. In Brabant is dit
grondwater de bron voor het drinkwater, diep
in de grond en goed beschermd door de
natuur. 2,5 miljoen klanten kunnen 24/7 op
zuiver, veilig en betrouwbaar drinkwater van
Brabant Water rekenen.
In Noord-Brabant verkeren we in de gelukkige omstandigheid
dat het grondwater van hoge kwaliteit is. Daar moeten we trots
én zuinig op zijn. Grondwater is de meest betrouwbare bron
voor hoogwaardig gebruik. Het heeft een constante kwaliteit
en is minder kwetsbaar voor verontreinigingen door lozingen
en calamiteiten. Bovendien is het efficiënt en duurzaam. Duurzaam grondwaterbeheer is hierbij essentieel, waarbij we gezien
de groei van de watervraag en de klimaatverandering inzetten
op alternatieve bronnen voor laagwaardig gebruik.

Natuurlijke filter
Brabant Water pompt het grondwater op uit de diepere lagen
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Efficiënt en duurzaam
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