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Drinkwater op zomertour

Overal kraanwater graag
De roep om overal kraanwater wordt steeds luider. Of het nu in de 

horeca is, of op festivals: steeds meer mensen willen gewoon gratis 

hun drinkflesjes of bekers bijvullen met heerlijk fris kraanwater.  

De drinkwaterbedrijven doen hun best om het water naar de 

mensen te brengen, ook deze zomer weer.

Brabant Water 
Tijdens Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch had 

Brabant Water er samen met de organisatie voor gezorgd dat 

er volop kraanwater beschikbaar was. Bij twee tappunten 

konden bezoekers zelf hun bekertje of flesje vullen. Brabant 

Water-medewerkers tapten vanuit speciale rugzakken water 

én er was een nieuwe ‘waterbar op locatie’. In horecagele-

genheden op het festivalterrein werd kraanwater uit karaf-

fen geschonken.

Daarnaast vestigden we aandacht op water door Compagnie 

DUT op festivalplein PARADE te programmeren. Kinderen 

konden hier gratis meedoen aan vijftien gekke, verfrissende 

waterspelletjes, waaronder waterbasketbal, watervoetbal 

én boter, kaas en eieren in het water. Maximale pret met 

hergebruik van water!

Overal kraanwater graag 
Samen met PWN, Oasen, Dunea en Vitens is 

Brabant Water de petitie ‘Overal kraanwater 

graag’ gestart en Theaterfestival Boulevard 

haakte daar enthousiast op in. De petitie 

werd ook hier graag getekend: iedere 3 

minuten ondertekende een bezoeker voor 

overal kraanwater graag. Doel van deze peti-

tie is ervoor te zorgen dat er ook buitenshuis 

kraanwater beschikbaar is als we daar om 

vragen. Sinds de introductie van de petitie 

begin mei is deze al bijna 60.000 keer gete-

kend op www.overalkraanwatergraag.nl.
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Dunea
Dunea sponsort al vele jaren de City-Pier-City-loop (ook bekend 

als CPC) in de vorm van uitdelen van water langs de gehele route. 

Voldoende water drinken is een randvoorwaarde voor goede 

prestaties. Tijdens het sporten gaat veel vocht verloren en dat 

moet regelmatig worden aangevuld om tot prestaties te komen. 

Door lekker duinwater langs het parcours te verstrekken bij de 

CPC, laat Dunea zien dat drinkwater en gezondheid bij elkaar 

horen.

Evides
Een frisse beker kraanwater drinken, de drink-

waterboten in actie zien en met mascotte Evi op 

de foto: het kon allemaal bij onze stand op de 

Wereldhavendagen in Rotterdam. Ruim 20.000 

bezoekers kwamen bij Evides Waterbedrijf hun 

dorst lessen.
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Vitens
Vitens verzorgde weer de drinkwatervoorziening langs de 

route van de Nijmeegse Vierdaagse. Verder waren in de bin-

nenstad van Nijmegen elf tappunten opgesteld en is water 

uitgedeeld bij onze ‘Kraanwater graag’-fontein, waar we ook 

handtekeningen ophaalden voor de gezamenlijke petitie. 

Kraanwater hoeft in de horeca en op festivals niet per se gratis 

te zijn, maar wél beschikbaar!

PWN
Maandag 10 augustus, Bloemendaal; 

warm weer (25 ºC) en strand: de 

ideale combinatie voor het promo-

ten van fris, helder kraanwater! Het 

enthousiaste PWN-team werd zelfs 

even ondersteund door de  wethou-

der Duurzaamheid van de gemeente 

Bloemendaal, Richard Kruijswijk. 

Juist op deze warme dagen vindt PWN 

het extra relevant om het belang van 

kraanwater te onderstrepen met een 

sympathieke actie.
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WBG
Onder de noemer ‘Kraanwater graag!’ plaatst WBG elke zomer 

tijdelijke watertappunten bij verschillende evenementen.

Bijvoorbeeld in het Groningse dorp Hongerige Wolf, dat drie 

dagen lang het toneel was van een bijzonder festival met band-

jes, kunst, dans, theater, dj’s, lekker eten en… kraanwater. Op 

verschillende plekken konden bezoekers hun flesje vullen en 

genieten van de optredens.

In Groningen barstte begin augustus de KEI-week voor aan-

komende eerstejaarsstudenten los. Traditiegetrouw deelde 

Waterbedrijf Groningen langs de wachtrijen bij de inschrijving 

koel kraanwater uit, en later op de dag waterijsjes. 

De bezoekers van de 25ste editie van het festival Noorderzon  

dronken samen ruim 10.000 liter kraanwater. Bij diverse watertap-

punten werden meer dan 30.000 (biologisch afbreekbare) bekertjes 

en vele eigen flesjes met kraanwater gevuld. Oftewel, een (milieu)

besparing van zo’n 20.000 PET-flesjes. Om meer ruchtbaarheid 

te geven aan de watersamenwerking van WBG en de festival-

organisatie was er ook een speciale waterquiz met de ‘familie Was’.

Waternet
Deze zomer konden bezoekers van vijf verschillende 

Amsterdamse festivals de sterren van de hemel zingen in de 

Spraakwaterbar van Waternet. Als dank voor de serenades 

ontving iedereen een heerlijk glaasje kraanwater. Van zin-

gen krijg je immers dorst! 

De Spraakwaterbar was te vinden op Het Vrije Westen, A 

Day at the Park (zie foto), Appelsap, SAIL Amsterdam en de 

Uitmarkt. Het uitdelen van water werd, zeker op warme 

dagen, erg gewaardeerd. Mensen kwamen vaak meerdere 

keren langs voor een glaasje kraanwater of voor het vullen 

van een flesje.
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WMD
Vanwege de aanhoudende warmte begin juli vroegen verschillen-

de Drentse organisaties extra water voor hun evenement. In bui-

tengebieden, waar veel evenementen plaatsvinden, is vaak geen 

waterleiding aanwezig. Mede daarom besloot WMD een aantal 

vijfliterflessen nooddrinkwater ter beschikking te stellen, met 

het advies om die te gebruiken om bekertjes te vullen. Na gebruik 

zijn deze flessen uiteraard opnieuw te vullen met kraanwater.   

Zo leverde WMD extra water af in de acht startplaatsen van de 

RegioBank Drentse Fiets4Daagse, en bij een groot waterpolotoer-

nooi bij Schoonebeek. Hier kwamen ruim 100 teams bij elkaar, 

uit onder andere Nederland, Duitsland, België, het Verenigd 

Koninkrijk en Denemarken. Ook bij de Beachsoccer-bokaal in 

Hollandscheveld en bij het beachvolleybaltoernooi op de stran-

den van recreatiepark Ermerstrand zijn waterflessen geleverd. 

Aan deze editie deden 392 teams mee uit binnen- en buitenland; 

bij elkaar zo’n 1.300 sporters. Plus natuurlijk een groot aantal 

toeschouwers.

WML
In 2015 was WML voor het zevende jaar aanwezig op Pinkpop, 

waar 220 vrijwilligers van WML water uitdeelden, én aandacht 

vroegen voor Water for Life. Resultaat: 363.000 bekertjes water 

uitgedeeld en € 7.100 voor het goede doel. WML regelt ook 

de ‘waterontzorging’ bij grote sportevenementen, zoals het 

wielerevenement Limburgs Mooiste. Hier konden de 14.000 

deelnemers op verschillende plekken hun bidon vullen met 

vers kraanwater. Vanuit onze watertuktuk kregen renners een 

bidon vers water aangereikt op één van de steilste hellingen in 

het parcours. 

 

Op het Roermondse Solar-festival dronken de festivalgangers 

in totaal ruim 126.000 bekers kraanwater. Op de festivalcam-

pings gingen ’s ochtends mobiele teams langs de tenten om de 

soms wat brakke bezoekers een bekertje KATERwater aan te 

reiken. WML was afgelopen zomer partner van het culinaire 

evenement Preuvenemint in Maastricht. Om te laten zien dat 

kraanwater niet alleen gezond, duurzaam en voordelig is, 

maar ook lekker. En dat het een goede basis vormt voor culi-

naire verrassingen: alcoholvrije cocktails van Limburgs water, 

aangevuld met natuurlijke ingrediënten.
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