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Kraanwater op alle nationale  
bevrijdingsfestivals 

Op 5 mei dit jaar startte een unieke, driejarige samenwerking 

tussen de drinkwaterbedrijven en de 14 bevrijdingsfestivals. Tijdens 

de festivals delen alle drinkwaterbedrijven collectief kraanwater 

uit. Niet eerder waren zoveel organisaties op één dag betrokken 

in een samenwerking rondom kraanwater. De bevrijdingsfestivals 

hebben op 5 mei bij elkaar meer dan 1 miljoen bezoekers.

De waterbedrijven plaatsten watertappunten waar dorstige bezoe-

kers kraanwater kunnen tappen. De bedrijven doen dit vanuit de 

campagne ‘Kraanwater graag’, waarmee ze aandacht vragen voor 

al het goede van kraanwater: het is van topkwaliteit, duurzaam, 

lekker én gezond. 

Voor een klein bedrag zijn ‘Kraanwater graag’-flesjes te koop bij 

speciale watertappunten op het terrein. De bezoekers kunnen 

deze flesjes de hele dag onbeperkt bijvullen bij een van de water-

tappunten op het festivalterrein. De drinkwaterbedrijven bieden 

de technische faciliteiten om het kraanwater te schenken en de 

festivals mogen de opbrengst van de flesjes gebruiken om hun  

festivals, rondom het vieren van de vrijheid, te versterken.

De bevrijdingsfestivals zijn blij met de samenwerking met de 

drinkwaterbedrijven, aldus festivaldirecteur Groningen Diederik 

van der Meide. ‘Ons Nederlandse kraanwater behoort tot het beste 

ter wereld en daar mogen we trots op zijn. Het is dus logisch dat we 

dit als festival beschikbaar maken voor onze bezoekers. Daarnaast 

speelt natuurlijk ook de duurzaamheid van kraanwater een rol bij 

deze keuze.’

De festivals vonden op 14 plekken door het hele land plaats. Er kon 

dit jaar gratis kraanwater worden getapt in Almere, Amsterdam, 

Assen, Den Bosch, Den Haag, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, 

Roermond, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen, Wageningen en 

Zwolle. 

Op het bevrijdingsfestival Zwolle zette Vitens een 5 meter hoge kraan
waterfontein neer, een echte blikvanger.

Bezoekers zongen hun favoriete liedje bij de Spraakwaterbar van Waternet, 
in ruil voor een rondje kraanwater voor iedereen. Samen werd er veelvuldig 
geproost op de vrijheid! 
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PWN is al sinds 2012 partner van Bevrijdingspop Haarlem, en dan met name 
voor het Kinderfestival.

Overal Kraanwater Graag! 
Een kraanwatercoalitie, bestaande uit onder andere drink-

waterbedrijven Vitens, Brabant Water, Dunea en PWN, is 

een landelijke petitie gestart om kraanwater voor eens en 

altijd beschikbaar te krijgen in de Nederlandse horeca en 

op festivals. 

De petitie ‘Overal Kraanwater Graag’ stelt dat als je op een 

festival of in een horecagelegenheid om kraanwater vraagt, 

dit niet langer geweigerd zou mogen worden. Kraanwater 

is tenslotte een eerste levensbehoefte, en zou daarom altijd 

beschikbaar moeten zijn. 

De stichting Urgenda, duurzaamheidsplatform Nudge, 

KRNWTR, OneWorld Water, Dopper, Natuur & Milieu en de 

stichting Join the Pipe hebben zich bij de petitie aangeslo-

ten. Het initiatief wordt daarnaast gesteund door Jongeren 

Op Gezond Gewicht en het Voedingscentrum. 

 

Kraanwater wordt nog regelmatig geweigerd
De betrokken partijen willen dat kraanwater beter be-

schikbaar wordt gemaakt in Nederland. Uit onderzoek van 

TNS Nipo in opdracht van Vitens blijkt dat het meer dan de 

helft van de Nederlanders een of meerdere keren is over-

komen dat hen in de horeca kraanwater werd geweigerd 

als ze er om vroegen. Ook blijkt dat een groot deel van de 

Nederlanders zich ervoor schaamt om kraanwater te vra-

gen in restaurants. 

Daarnaast zeggen 6 van de 10 festivalbezoekers, dat het 

moeilijk of zelfs onmogelijk is om op een festival aan 

kraanwater te komen. Dit vindt de kraanwatercoalitie on-

bestaanbaar. Het Nederlandse kraanwater behoort tot het 

beste van de wereld, en is duurzaam en gezond. Het zou 

daarom altijd beschikbaar moeten zijn. Dat hoeft niet gra-

tis, de organisaties en bedrijven kunnen zelf beslissen of ze 

er iets voor in rekening brengen. 

 

Petitie voor kraanwater in de 
horeca en op festivals
Driekwart van de Nederlanders denkt ook dat het in 

ons land wettelijk bepaald is dat zij recht hebben op 

kraan water. Dit is echter nog niet het geval. 57% van de 

Nederlanders vindt dan ook dat dit wel zo zou moeten zijn. 

Met behulp van de petitie willen de partijen de horeca en 

de festivals aansporen om kraanwater nu voor eens en voor 

altijd  beschikbaar te maken. 

 

De petitie Overal Kraanwater Graag hoort bij de meerjarige 

bewustwordingscampagne ‘Kraanwater Graag’, waarmee 

de drinkwaterbedrijven iedereen bewust willen maken 

van de waarde van ons kraanwater. 

Ook tekenen? Kijk op www.overalkraanwatergraag.nl 

De bezoekers in Groningen konden aangeven waarom zij voor kraanwater 
kiezen in plaats van gebotteld water.

Bij de speciale WML festivalwaterwanden op de Markt in Roermond konden 
de flesjes de hele dag gevuld worden met gratis fris en gezond Limburgs 
kraanwater.


