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Nederland heeft het beste water ter wereld. 

• In Nederland hoef je echt geen kalk uit het water te halen hoor we hebben ‘t beste 

water ter wereld. 

• Ja lachen, de vraag is werkt het? 

• Oplichterij water is zuiver. 

• 100 procent kalkvrij is agressief water en is geen drinkwater het lost zelfs lood op. 

• Jammer dat je water in feite minder mineralen bevat kan je net zo goed 

gedemineraliseerd water drinken. 

• Water hardheid mag niet lager dan 4 i.v.m. koffiezetapp en dat het dan chemisch 

wordt. 

• Niet alleen planten en bloemen moeten de mineralen en kalk hebben wijzelf ook zo. 

• Maar de aarde sloeg wit uit van het zout. 

• Water is goed in Nederland verkoop praatjes.  

Een greep uit de vele opmerkingen die we voorbij zien komen als het gaat over water en het wel 

of niet ontharden van het water. Maar hoe zit het nou écht met het water in Nederland. 

 

 

 

Is schoon water wel zo vanzelfsprekend als we altijd maar aannemen? 

Of is het anders? 

Wij verzorgen al ruim 25 jaar wereldwijd wateroplossingen voor de industrie onder de naam 

Turbin B.V. Ook in Nederland profiteren al diverse organisaties van onze oplossingen waaronder 

Heineken, Grolsch, ASML, van de Avoird, diverse datacenters in o.a. Amsterdam - Aalsmeer - 

Haarlem, het sprookjespretpark in Kaatsheuvel en ruim 200 verzorgingstehuizen, zieken-      

huizen en hotels. Turbin B.V. maakt van 80% van het afvalwater weer proceswater dat          

steeds opnieuw hergebruikt kan worden en lozingen op het oppervlaktewater flink reduceert. 

 
Er is veel wat je als Nederlander niet weet over ons water. Wij delen informatie gebaseerd op echte 

ervaringen, gesprekken, metingen en de oplossingen die we aan de industrie leveren. 

We beginnen eerst met het feit dat Nederland kwalitatief beter water heeft dan ieder ander land. Of dat 

betekent dat het water goed is hangt af van jou. Goed water betekent niet dat er geen kalk in zit of andere 

verontreinigingen die voor vervelende neveneffecten zorgen. Steeds bekender wordt de oplossing die er is 

om kalkaanslag te elimineren met een waterontharder. Daarnaast worden er ook in ons water PFAS, 

hormonen, pesticiden, medicijnrestanten en nog veel meer aangetroffen. We eindigen deze post met een 

overzicht van berichtgevingen die hierover zijn gedaan en waarvan wij hebben geverifieerd dat deze op 

waarheid berusten. 
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Om te beginnen starten we met deze stelling:  

“Water is goed in Nederland het zijn verkoop praatjes.” 

We kijken eerst naar hoe het zit met de hardheid en waarom sommigen heilig overtuigd zijn van 

de werking van een waterontharder en genieten van de voordelen terwijl anderen denken dat het 

allemaal onzin is. In Nederland vind je op verscheidene plekken hard water omdat het drinkwater 

uit de bodem gehaald wordt.  

De Nederlandse bodem bestaat uit verschillende kalklagen/gesteenten als gevolg van de positie 

van Nederland vroeger. Toen lag Nederland namelijk in zee en de afzetting van schaaldieren heeft 

ervoor gezorgd dat we ook nu nog veel kalk in de bodem aantreffen ook door het gesteente. 

Het water wat in Nederland uit de bodem wordt gehaald wordt door meer dan 

tweehonderd verschillende bronnen opgepompt. Dit is de reden waarom de waterhardheid 

verschild per regio. Over het algemeen ligt de waterhardheid van Nederlands water tussen 

de 7 en 10 Duitse Hardheid (dH).  

Wanneer het water bij jou uit de kraan een hardheid heeft van 8 dH of hoger dan is het 

waterbedrijf al overgegaan tot centrale ontharding. Dit doen ze door gebruik te maken van 

pellet reactoren die de waterhardheid verminderen. Deze methode maakt gebruik van een 

soort balletjes die het kalk opnemen nadat er een reactie veroorzaakt wordt door 

toevoeging van een katalysator. Het grote nadeel van deze techniek is dat je de 

waterhardheid slechts met vijftig procent terugbrengt. Oftewel de eigenlijke hardheid van 

jouw water was rond de 16 dH.  

Wat bepaalt de hardheid van het water wat uit jouw kraan komt? 

De hardheid van het water uit jouw kraan wordt allereerst bepaald door de ligging van je woning 

oftewel de bron waar jouw water wordt opgepompt. Komt het water uit bijvoorbeeld de Maas dan 

is je water wat zachter. Woon je in Brabant of Limburg dan komt het water uit diepere grondlagen 

waar over het algemeen meer calcium in het water zit dan het water wat geproduceerd wordt in 

de Biesbos (het water uit de Maas). Het water uit de Maas kent zijn oorsprong uit de bergen 

(o.a. Oostenrijk) en heeft tijdens zijn weg naar ons lager gelegen land dus kalk opgenomen. Maar 

is toch minder hoog dan het gesteente wat in de grond zit. Soms wordt beweerd dat zware 

industrie, betonproductie of cementproductie van invloed zijn op de hardheid van jouw water. Dat 

is onjuist. Het water wat uit de aardlagen komt is afkomstig van een grote bel water die daar al 

duizenden jaren zit.  

Is een waterontharder een pre? 

Een waterontharder neemt het laatste stukje over in het                                               

ontharden van jouw water wat door jouw waterleverancier al                                                                                         

centraal onthard is. Een ontharder kun je afstemmen op je                                                      

persoonlijke voorkeur. Een niveau van bijvoorbeeld 2,7 dH                                                       

of 0 dH, dat is afhankelijk van wat jij belangrijk vindt.                                                          

Want ook hier zijn veel misverstanden over.  

 

 

 



 

 

 

 

Het hebben van een waterontharder brengt grote voordelen met zich mee. Een waterontharder 

haalt de ionen calcium en magnesium uit je water, waardoor je zacht water uit je kranen krijgt met 

alle positieve gevolgen van dien. Misschien vind je de smaak van hard water nog wel meevallen en 

vraag je je af wat het nut is van een waterontharder. Hard water heeft namelijk een aantal nare 

gevolgen voor je huishouden, die hieronder kort de revue passeren: 

Kalkaanslag: kalkaanslag geeft je apparaten en sanitair een lelijk uiterlijk en het kost wat moeite 

om het te verwijderen wanneer het er is. Daarnaast zorgt kalk dat de doorstroming van water 

minder wordt en uiteindelijk leidt tot verstoppingen. 

Hoge energierekening door isolerende functie kalk.  

Droge huid door de hardheid van het water. 

Zeep schuimt niet goed in hard water, waardoor meer zeep en andere schoonmaakmiddelen 

gebruikt moeten worden. Onthard water zorgt voor een beter resultaat en 60% vermindering van 

gebruik van producten. 

Thee zetten met hard water is minder lekker doordat de oliën uit theebladeren een verbinding 

aangaan met kalk waardoor de smaak bitter is. 

Oftewel een waterontharder zorgt voor een reeks aan positieve gevolgen: 

• Geen kalkaanslag 

• Indirect lagere energierekening 

• Zachtere huid en haren 

• Minder verspilling schoonmaakproducten en wasmiddel 

• Minder verspilling zeep 

• Betere smaak water, zeker voor theeliefhebbers 

Wat blijft dan kalkvrij?  

 
Je waterkoker 

Je koffiezet apparaat 

Je was en afwasmachine 

Je hebt nog maar ongeveer 1/3 van wasmiddel en zeep en shampoo e.d. nodig 

Het gebruik van een wasverzachter is niet meer nodig alleen nog voor de wollen was 

Je thee en koffie smaakt veel lekkerder 

Geen vieze theeaanslag meer in je kopjes 

Geen waterkoker of koffiezetapparaat meer hoeven te ontkalken 

Je sanitair blijft veel schoner doordat er geen ruw oppervlak ontstaat door kalk 

De glazen douchedeur neem je af door een doekje erover heen en je bent klaar 
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Maar je hebt het Calcium en Magnesium nodig in je water. 
 

Mensen nemen calcium en magnesium nauwelijks op uit water. We krijgen onze dagelijks aanbevolen 

hoeveelheid calcium en magnesium hoofdzakelijk binnen via voeding zoals vruchten, zuivelproducten, 

brood en vlees. Als je uit het drinkwater je benodigde hoeveelheid magnesium moet halen dan moet je 

minstens 100 liter water per dag drinken. Voor calcium is dat 30 liter.  

Soms wordt onthard water verward met osmose water of gedemineraliseerd water of zelfs agressief water 

genoemd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft hier onderzoek naar gedaan en is tot de 

conclusie gekomen dat zacht water geen schadelijke effecten op het lichaam heeft.  

Dat onthard water (100% kalkvrij) schadelijk is voor de gezondheid is absoluut geen juiste informatie. 

Artsen, diëtisten geven aan dat je kalk nodig hebt en dat is zeker waar. Maar als je de dagelijks benodigde 

hoeveelheid calcium via drinkwater tot je moet nemen dan zal je ongeveer 30 liter water per dag moeten 

drinken (gebaseerd op de gemiddelde waterhardheid in Nederland). Calcium en magnesium krijg je binnen 

via je voeding en wat zit in groente, vlees en zuivelproducten. Ons lichaam kan ook geen calcium of 

magnesium opnemen uit het water wat je drinkt. Kalk kun je dus prima missen waardoor je van alle andere 

voordelen van kalkvrij water kunt genieten.  

Als je uit drinkwater je benodigde hoeveelheid magnesium moet halen moet je 100 liter water per dag 

drinken. Voor calcium 30 liter. Er zijn veel warmtepomp en cv-ketels merken die onthard water adviseren 

vanwege de langere levensduur. Dus als een merk je wat anders adviseert dan hopen ze dat je sneller een 

nieuwe nodig hebt.  

 

Er komt zout in de leidingen, en het is niet goed  

voor mijn planten. 
 

Bij spoelingen gaat automatisch de bypass dicht. Je drinkwater komt NOOIT in aanraking met het 

regeneratie zout. 

Het ontkalken van het water gebeurd door middel van ionen wisseling. Dit is een scheikundige reactie 

waarin de kalkdeeltjes worden onttrokken uit het water en worden vastgehouden in de harskorrels in de 

cilinder. Het regeneren vindt plaats wanneer de slimme meter merkt dat de harskorrels verzadigd zijn. De 

bypass gaat dicht en met het zout worden de harskorrels weer positief opgeladen. Afhankelijk van de grote 

van de waterontharder is na een half uur het regeneren klaar en wordt het zoute water afgevoerd via het 

riool. Na nog een goede spoelbeurt gaat pas de bypass weer open en is er weer ontkalkt water 

beschikbaar tot het volgende moment waarop de harskorrels verzadigd zijn.  

Er zijn beweringen die vertellen dat de aarde wit uitslaat en dat dat zou komen door het ontharde water. 

Kalk zit in de aarde samen met nog een aantal zeer essentiële onderdelen zoals kalium, chloride en 

natrium. Een plant wordt dan ook niet ziek of gaat dood door het krijgen van onthard water. Sterker nog, in 

ons regenwater zit ook geen kalk.  

Huh….. maar hoe zit dat dan? Want als alpinisten sneeuwwater drinken, of je neemt gedemineraliseerd 

water dan onttrekt het water het kalk uit je lichaam.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Waarom wil je een waterontharder met een bypass? 

Sommige cv fabrikanten adviseren om geen ontkalkt water in het cv gedeelte te gebruiken. Vroeger waren 

de cv’s van gietijzer en kon dat problemen opleveren, dat is nu niet meer. Maar sommige adviezen blijven 

we nog lang horen. Gedemineraliseerd water mag inderdaad niet gebruikt worden, dat is wel agressief. 

Waar jij zelf ook voor kiest, wel of geen hard water in je verwarmingssysteem maakt niets uit. Met een 

bypass zet je die aan en vult, als je dat wilt,  de cv aan met kalkrijk water. Daarna zet je de bypass weer 

uit. Een bypass is er zoals je een airbag in een auto hebt; voor het geval dat er iets gebeurd blijf jij altijd 

over water beschikken.  

Gedemineraliseerd water 

Gedemineraliseerd water wordt door verschillende technieken geproduceerd. Een praktisch voorbeeld is 

condens, wanneer je condens opvangt is dit gedemineraliseerd water. Gedemineraliseerd water wordt 

geproduceerd met bijvoorbeeld condensors, reverse osmose systemen of selectieve ionen wisselaars. Dit 

water wordt in de industrie gebruikt voor verschillende toepassingen waar je geen zouten of mineralen in je 

water mag hebben. Dit agressieve water kan wel ervoor zorgen dat aarde en planten wit uitslaan.  

 

Osmose water 

Omgekeerd osmose water is gedemineraliseerd water. Het is inderdaad niet aan te raden om puur osmose 

water, wat ook ‘dood water’ wordt genoemd te drinken. Onze systemen halen de essentiële mineralen en 

zouten niet uit het water. Er wordt wereldwijd wel met behulp van osmose drinkwater geproduceerd uit 

bijvoorbeeld zeewater. Voordat dit water wordt aangeboden als drinkwater zal de producent dit water 

voorzien van mineralen om het geschikt te maken voor consumptie. 

Overzicht van berichtgevingen: 

https://natuurenmilieu.nl/nieuws-artikel/waterkwaliteit-van-de-kleine-wateren-in-nederland-

blijft-zorgelijk/ 
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https://www.nu.nl/binnenland/6214142/kwaliteit-van-nederlandse-wateren-is-slecht-

pessimisme-onder-waterbeheerders.html 
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https://www.nu.nl/uit-andere-media/6232070/giftige-pfas-in-rivieren-moet-omlaag-

chemische-crisis.html 

 

https://www.nu.nl/binnenland/3627345/kwaliteit-oppervlaktewater-slecht.html?redirect=1 

 

 

https://www.nu.nl/uit-andere-media/6232070/giftige-pfas-in-rivieren-moet-omlaag-chemische-crisis.html
https://www.nu.nl/uit-andere-media/6232070/giftige-pfas-in-rivieren-moet-omlaag-chemische-crisis.html
https://www.nu.nl/binnenland/3627345/kwaliteit-oppervlaktewater-slecht.html?redirect=1


https://www.nu.nl/politiek/4351793/overheid-en-bedrijven-gaan-samenwerken-betere-

waterkwaliteit.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/europese-commissie-oordeelt-streng-over-

waterkwaliteit-in-nederland 
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Conclusie 

De genoemde vervuiling komt in ons milieu terecht en dat is al jaren lang gebeurd. Als we het 

water op dit moment meten zitten al deze stoffen al in ons dagelijkse drinkwater en in steeds 

hoger wordende concentraties.  

Het is onbekend wat het effect gaat zijn op onze gezondheid. In België is een onderzoek 

gestart waar 200 20-jarigen voor een paar decennia worden gevolgd om dit te monitoren. Bij 

de volgende generatie zal er meer duidelijkheid zijn en kunnen op basis daarvan beslissingen 

gemaakt worden die onderbouwd kunnen worden met een gedegen onderzoek. De keus is 

aan jou of je nu kiest voor veiligheid en daar nu en later van profiteert, of niets blijft doen.  

Sinds kort bieden wij voor particulieren onze Next Generation Waterontharder aan. De enige 
waterontharder ter wereld die u modulair kunt uitbreiden om naast kalkvrij water ook 
virussen, bacteriën, PFAS, pesticiden, zware metalen en andere vervuiling uit uw kraanwater 
te halen.  
 
De ZeNO waterontharder geeft u toegang tot kalkvrij water direct uit de kraan inclusief alle 
andere tappunten in uw woning zonder beperkingen voor het drinken, koken, douchen en 
schoonmaken.  
 
Gebruikers van waterontharders op basis van ionen uitwisseling bevestigen talloze keren de 
besparingen maar zeggen bijna altijd dat dit niet de hoofdreden was voor de aanschaf. Ze 
genieten vooral van het comfort.  
H2OT biedt een waterontharder in verschillende formaten aan tegen zeer scherpe prijzen en 

zijn daarmee zeer concurrerend op het gebied van de beste prijs kwaliteit verhouding. 

De H2OT Next Generation waterontharder ZeNO is in 3 uitvoeringen beschikbaar. Heeft u 
weinig tot geen ruimte dan biedt de ZeNO Duo een passende oplossing omdat deze 
bijvoorbeeld in de meterkast of gangkast geplaatst kan worden. U ontvangt dan een separaat 
zoutvat met een diameter van 20 cm. Ook deze kunnen we nog smaller leveren als u dat 
wenst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZeNO Combi 1 ZeNO Duo 1 en 2 To-Go flessen 
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