
Voordat het water bij ons uit de kraan stroomt, heeft het een uitgebreid 
zuiveringstraject afgelegd. Meer dan tweederde van de totale hoeveel-
heid kraanwater in Nederland wordt bereid uit grondwater. Het overige 
deel komt direct of indirect uit rivieren zoals de Rijn en de Maas.
De rivieren en de bodem noemen we de bronnen van ons kraanwater. 
De drinkwaterbedrijven moeten er heel wat voor doen om ervoor te 
zorgen dat het water uit de bodem en rivier uiteindelijk als betrouwbaar 
en lekker bij jou thuis uit de kraan stroomt. Hoe ze dat zuiveren precies 
doen, kun je globaal in de drie tekeningen op deze en de volgende 
pagina’s zien. Op de website van jouw drinkwaterbedrijf, kun je lezen 
welke drinkwaterbronnen er in jouw regio zijn en via welke methode het 
water gezuiverd wordt. De zuivering van grondwater, water dat diep uit 
de grond wordt gehaald, is minder ingewikkeld dan het zuiveren van 
water uit de rivier (oppervlaktewater). De zandlagen in onze bodem 
zorgen namelijk voor een natuurlijke zuivering, waardoor het grondwa-
ter van nature al veel schoner is.

2. Lucht (zuurstof) over
het grondwater blazen

3. Voorfilter: grondwater
filteren met zand

4. Beluchting dmv watervalletjes
en eventueel verwijderen van kalk

5. Eventueel nogmaals
filteren (nafilter)

7. Schoon en helder water
klaar voor transport naar 
de kraan

6. Opslag van schoon
drinkwater

Van grondwater tot kraanwater

Kelder

1. Pomp haalt grondwater
diep uit de grond

kraanwaterkrant

In Nederland wordt jaarlijks maar liefst 1,2 
miljard m3 (1m3 = 1.000 liter) kraanwater 

gemaakt. Het is bijna niet voor te stellen hoeveel 
dat is. Maar om je een idee te geven: je kunt met 
deze hoeveelheid water gemakkelijk 480.000 
zwembaden vullen! 
Gemiddeld gebruiken we per persoon per dag 
1,8 liter kraanwater om zo op te drinken of 
om koffie en thee van te zetten. Per jaar zijn 
dat maar liefst 65 gevulde emmers. Dat is ook 
moeilijk voor te stellen. 
Wat wel prettig, maar niet makkelijk te begrijpen 
is, is dat kraanwater geen calorieën bevat. Je 
wordt er dus niet dik van. Je kunt het de hele 
dag door drinken!
Wanneer we veel water drinken of gebruiken, 
kan een drinkwaterbedrijf dat precies zien. Als 

het rust is bij een belangrijke voetbalwedstrijd 
bijvoorbeeld. In de rust gebruikt iedereen ineens 
weer kraanwater. We pakken een glas water, 
zetten koffie of gaan even naar het toilet. Zodra 
de wedstrijd begonnen is, zakt de afname van 
water meteen weer in. 

Maar niet al het gebruik van water is zichtbaar. 
Wist je bijvoorbeeld dat er heel veel water voor 
nodig is om een reep chocola te maken? Voor de 

productie van één reep pure chocola wordt maar 
liefst 2400 liter water verbruikt! Het Wereld 
Natuur Fonds heeft de Universiteit Twente 
gevraagd om te onderzoeken hoeveel water 
er wordt verbruikt bij het maken van bepaalde 
producten.

Doordat de aarde steeds warmer wordt, 
stijgt ook de temperatuur van het water. 
Wat betekent dat voor de toekomst?

In Nederland ligt meer dan honderd
duizend kilometer waterleiding. Dat 
is net zo lang als drie keer rond de 
aarde. Zie ook pagina 4

Hoe wordt het water gezuiverd zodat 
jij het kunt drinken? Water wordt uit 
de grond, de rivieren en uit de duinen 
gehaald. Hoe dat in zijn werk gaat… 
Vanaf pagina 2

Je lichaam bestaat voor het 
grootste gedeelte uit water. 
Wist jij dat zelfs je tanden en 
kiezen voor 10 procent uit 
water bestaan? Lees er alles 
over op pagina 3

Wat weet jij eigenlijk 
van kraanwater? 
Vast minder dan 
je denkt. Faust en 
Boaz leggen uit wat 
zij ervan weten. Zie 
pagina 2

Vroeger bouwde men 
 watertorens om het 
water in op te slaan. 
Kijk op pagina 4

Zin om zelf muziek te maken, of ijsjes?  
Er zijn veel leuke proefjes te doen met water, 
zowel thuis als op school.

Is eeN oNDerDeeL VAN:Toekomst Proefjes

Hoe waterbewust 
ben jij?

Zo normaal!

Reservevoorraad

Lijf & Water

Schoon

WAT?

Kraanwaterkrant

Gewoon kraanwater?!
Je draait de kraan open en het stroomt eruit. Het is lekker fris om te drinken en je hoeft er verder niet over na te 

denken. Ha, mis! Er komt veel meer bij kijken. Ga mee naar de wonderlijke wereld van het kraanwater. 

Is er eigenlijk een baas 
van het water? En 
waarom is zout water 
slecht voor je? Lees dit 
en andere zaken over 
water in deze Kraan-

waterkrant en op www.kraanwater.nu/
watweetjijvankraanwater

Alles wat je 
nog niet wist 
over water!

Foto: Hans Withoos

Doe de 

TEST!
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Schoon drinkwater stroomt in Nederland zo 
uit de kraan, daar hoef je nooit over na te 

denken. Maar wat weet je er eigenlijk van? Door de 
 drinkwaterbedrijven is er onderzoek gedaan naar wat 
kinderen over kraanwater weten. Sommigen denken 
dat er chloor in het kraanwater zit, of suiker. Anderen 
denken zelfs dat je dik wordt van elke dag water 
drinken. Dat is gelukkig allemaal niet waar. 
Weinig kinderen weten wat het kost om goed kraan-
water te hebben. Voor dertig cent heb je al duizend 
glazen! Dat kinderen t/m 12 jaar elke dag gemiddeld 
honderd liter water gebruiken, is voor veel kids een 
verrassing, de meesten denken dat ze minder nodig 
hebben voor drinken, douchen, doorspoelen van de wc 
en tanden poetsen.

Onbeperkt drinken
Ook volwassenen kennen niet veel waterfeitjes. Geluk-
kig weten de meeste volwassenen wél dat het drinken 
van water goed is voor je gezondheid. Het helpt je om 
gezond te leven en het is goed voor je concentratie. 
Driekwart van de kinderen mag dan ook van hun 
ouders de hele dag door water uit de kraan drinken. 

Prik uit de kraan? 
Bijna iedereen weet wel dat niet alle mensen op de 
wereld toegang hebben tot schoon water. Of dat het 
veel werk is om water schoon te maken. De meeste 
kinderen zijn nieuwsgierig naar kraanwater. Hoe komt 
het dat je het water in Nederland wel uit de kraan 
kunt drinken en in het buitenland niet? Hoeveel liter 
kraanwater maken jullie per dag?

Bron: Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk 
van? Onderzoek gedaan door Qrius. Zie ook 
www.kraanwater.nu

Wist je dat? 
•	 		Meer	dan	de	helft	van	de	kinderen	tussen	de	 

8 en 12 jaar elke dag kraanwater drinkt? 
•	 	De	meeste	kinderen	prik,	sap	of	chocolademelk	

net iets lekkerder vinden dan water? Maar als 
frisse dorstlesser scoort kraanwater heel goed. 

•	 		Een	derde	van	de	kinderen	in	de	zomer	meer	
water drinkt dan in de winter? 

Goed 
voor je 
lichaam

 
‘Ik drink elke dag 
zeker drie of vier glazen water. Na 
het paardrijden als ik vreselijke 
dorst heb, smaakt water gewoon het 
 lekkerst. Naar school neem ik meest-
al een pakje sap mee, maar water is 
eigenlijk beter. Je wordt er niet dik 
van en het is goed voor je  lichaam. 
Kraanwater lijkt me een leuk 
onderwerp voor een werkstuk. Dat er 
waterstof en lucht in zit, weet ik al. Ik 
zou ook vertellen hoe het kraanwater 
wordt gezuiverd en in welke landen 
ze	drinkwater	hebben.	En	dat	er	in	
sommige delen van Frankrijk chloor 
in zit, maar in Nederland niet. Ik 
vind het wel bijzonder dat 
er hier zomaar water uit 
de kraan komt. Het lijkt me 
echt heel erg raar om in een land te 
wonen waar je er heel ver voor moet 
lopen.’

Feiten  

Is het veel werk om het water schoon te maken en 

kan het water opraken? Water lijkt zo gewoon, maar 

of het dat ook is… Tekst Rivka Groenier

Kijk voor meer feiten en fabels over 
kraanwater op www.kraanwater.nu/
watweetjijvankraanwater

Water uit een 
wolk

: ‘Dat er  allemaal 
leidingen onder de grond zitten die 
naar een groot bedrijf gaan waar het 
water wordt gemaakt, dat vind ik wel 
een gek idee. Ik drink elke dag water 
uit de kraan. Het wordt hier namelijk 
heel	goed	gezuiverd.	Er	zitten	geen	
suikers of vetten in dus je wordt er 
niet dik van. Water helpt het beste 
tegen de dorst, beter dan cola. Ik was 
laatst	in	science	center	NEMO	en	
daar moest ik een emmer vullen met 
water dat zogenaamd uit een wolk 
kwam. Dat water moest je steeds 

overgieten, koken en 
zeven en na vijftien 

stappen kon je het 
drinken. Ik vond 
het ingewikkeld 
maar ook best 

wel interessant, ik 
wist niet dat het 

zo veel werk was 
om water te zuiveren.’

&
fabels

Foto: Dreamstime
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Van iedere kilo die je weegt, is 70 procent 
water. Dat water zit in ieder deel van je 

lichaam, tot in de kleinste cel aan toe. Het stroomt 
door je aderen, het helpt je eten zacht te maken in 
je maag en darmen en het zorgt ervoor dat je ogen 
niet uitdrogen. 

Water is een belangrijke bouwstof van alle cellen 
en organen van je lichaam. Maar het is ook 
een belangrijk transportmiddel. Door het water 
kunnen cellen zich snel en makkelijk door je 
lichaam bewegen. Daarnaast is het een belangrijk 
oplosmiddel en zorgt het ervoor dat je het niet te 
warm krijgt. 

De hele dag door raak je vocht kwijt doordat je 
zweet, plast en uitademt. Per dag verlies je meer 
dan twee liter water. en dat merk je ook, want je 
krijgt dorst. Het is dus belangrijk dat je overdag 
genoeg drinkt. Zo kun je wat je kwijtraakt ook 
weer aanvullen. Waarmee je het verlies van vocht 
uit je lichaam aanvult, maakt eigenlijk niet uit. 
Je lichaam maakt van melk en appelsap weer 
water. Belangrijk is wel om bij wat je drinkt op de 
calorieën of (kleur)stoffen te letten. In kraanwater 
zit geen suiker, vet of kleurstoffen en het bevat…  
0,0 calorieën! en je kunt er ook weer andere 
 dranken van maken, zoals thee of limonade. 
Hoeveel je per dag moet drinken, hangt af van je 
leeftijd. 

Skelet  22% water

Milt  76% water

Drinken? Ja graag!
Hoeveel water heeft je lichaam nodig?

Leeftijd  13 jaar 48 jaar 913 jaar 1418 jaar 19 jaar en ouder
Hoeveelheid vocht 0,75 liter 1 liter 11,5 liter 11,5 liter 1,52 liter

Een lijf vol water
Water is niet alleen lekker, het is ook heel belangrijk voor je lichaam. 

Sterker nog, je lijf bestaat voor het grootste gedeelte uit water. 

Tekst Alette Reneman

Vul je bidon of leeg flesje met water 
uit de kraan. Dat is heerlijk, goedkoop 
en altijd beschikbaar. Maak je flesje of 
bidon wel steeds schoon voordat je het 
opnieuw vult met water.

Tip!

Zie ook www.kraanwater.nu/
watweetjijvankraanwater

Hart  79 % water

Longen  79 % water

Bloed  92% water

Huid  72% water

Hersenen  90% water

Lever  70% water

Spieren  76% water

Nieren  83% water

Darmen  74% water



Water uit de rivier is veel minder schoon dan grondwater.
Het zuiveren van dat water is dan ook ingewikkelder. 

1. Pompen brengen rivierwater
naar spaarbekkens. Grove
objecten en vissen worden
door zeef tegengehouden

2. In vijf maanden ondergaat  het
water een natuurlijke  voorzuivering 
in drie grote spaarbekkens

3. Water uit de spaarbekkens
wordt naar de zuiveringslocatie
gepompt

4. Microzeven houden
kleine delen tegen

5 Toevoegen vlokkenmiddel
(kleine ijzerdeeltjes die werken
als een magneet voor het vuil).
Hierdoor ontstaan vlokken

7 Desinfectie met uv-licht en
actieve koolfilters reinigen
het water volledig

6 Vlokkenfilters en snelfilters
halen de ijzervlokken met het
ingesloten vuil uit het water

9. Schoon en helder water
klaar voor transport naar
de kraan

8 Opslag van schoon
drinkwater

Van oppervlaktewater tot kraanwater

SpaarbekkensRivier

Reservoir

kraanwaterkrant4

Waterweetjes

Meer dan je denkt
Je tanden poetsen, de wc doorspoelen, douchen, een bakje 
water voor de hond, een glaasje water drinken. Je hebt het  
misschien niet in de gaten, maar je gebruikt heel wat 
 kraanwater op een dag. om precies te zijn gebruikt een 
 volwassene gemiddeld zo’n 127,5 liter kraanwater 
per dag. Kinderen tussen 012 jaar gebruiken gemiddeld 
103 liter kraanwater per dag. Met een douchebeurt gebruik 
je ongeveer 60 liter (ca. 8 liter water per minuut), voor het 
wassen bij de wastafel inclusief het poetsen van je tanden 
gebruik je ongeveer 4 liter en voor het draaien van een wasje 
in de wasmachine is gemiddeld 57 liter water nodig. Van al die 
liters gebruik je een klein deel om op te drinken. Nederlanders 
gebruiken per dag 1,2 liter voor koffie en thee en 0,6 liter voor 
een koel en dorstlessend glaasje kraanwater. 

Goedkoop
Water lijkt misschien gratis uit de kraan te stromen, 

maar dat is het niet. Voor duizend glazen betaal 

je in Nederland ongeveer dertig cent. Het 

 winnen en zuiveren van het water kost namelijk 

geld, en daarna wordt het ook nog door speciaal 

aangelegde leidingen tot in je huis gepompt. Dan is 

die dertig cent eigenlijk heel goedkoop. De prijs van 

1.000 liter kraanwater verschilt per gebied. Lees 

over de oorzaak hiervan op  

www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater

Reservewaterstaat er in jouw stad een watertoren? In Nederland staan er nog 175 en minder dan een kwart van die torens is nu nog in gebruik. Wil je weten wat er met de overige watertorens gebeurt, kijk dan op www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater. De hoge torens werden vanaf 1839 gebouwd om water in op te slaan. Als er op een bepaald moment veel water wordt gebruikt, kan de reservevoorraad uit de watertoren worden aangebroken. Via de waterleiding van de toren stroomt het reservewater dan naar de huizen. Nu bewaren we water in grote reservoirs of voorraadkelders.

Waterkringloop
De hoeveelheid water op aarde blijft altijd hetzelfde, 
maar het water verandert wel van vorm. Dat heet een waterkringloop. In 
de grote waterkringloop verdampt het water in zeeën en rivieren door de 
warmte van de zon. De waterdamp komt in de lucht en vormt een wolk. 
Als er genoeg damp in een wolk zit, gaat het regenen en valt het water 
weer terug op de aarde. om drinkwater te maken, ‘lenen’ wij het water uit 
de kringloop even. Het grond of oppervlaktewater wordt gezuiverd, en via 
waterleidingen naar de huizen gebracht. Het gebruikte water komt via het 
riool na zuivering weer terug in de natuur. en daar kan het weer verdam
pen om regen te worden. Deze omweg in de grote waterkringloop noemen 
we de kleine waterkringloop. Waterkringloop zien? Kijk op 
www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater

6 x kort 
1.  onder de grond ligt in Nederland 

116.000 kilometer waterleiding 
om het water in alle huizen te krijgen. 
Als je die buizen rond de wereld zou 
leggen, dan zou je drie keer rond 
kunnen gaan!

2.  De levering van kraanwater via een 
leiding gebeurde voor het eerst 
halverwege de negentiende eeuw in 
Amsterdam. Het water kwam uit 
de duinen die twintig kilometer verder 
lagen en was door de duinen op een 
natuurlijke manier gezuiverd. 

3.  Druppelt de kraan? Draai hem 
dan goed dicht, want een druppelende 
kraan kan 2.000 liter water per jaar 
verspillen. 

4.  De grootste voorraad zoet 
water ligt in rusland. Het Baikalmeer 
is 1637 meter diep en bevat twintig 
procent van al het zoete water op 
aarde. 

5.  een olifant ruikt water vanaf 4,8 
kilometer afstand. 

6.  De Romeinen wisten 2000 jaar 
geleden al hoe belangrijk schoon 
drinkwater is. Daarom bouwden ze 
aquaducten waarmee ze water uit 
een bron naar een 
stad konden 
leiden. 
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Waterweetjes

een kraan in de badkamer, één in de keuken en nog 
een kleintje in de wc. In jouw huis zijn meerdere 

kranen die je kunt opendraaien als je water nodig 
hebt. Voor kinderen in ontwikkelingslanden is dat 

niet zo gemakkelijk. Zij moeten vaak uren lopen 
naar een waterbron en daarna met een enorme 

emmer water op hun hoofd dezelfde afstand terug. 
Dat doen ze iedere dag, soms wel een paar keer. er 
zijn 1,2 miljard mensen op de wereld 
die geen toegang hebben tot veilig 
drinkwater. Drinkwaterbedrijven doen er van 

alles aan om deze mensen te helpen. op de website 
van jouw drinkwaterbedrijf vind je hierover meer 

informatie. Voor websites zie pagina 8.

Water is heerlijk zacht en warm als jij in een bad ligt, maar 
het kan ook heel sterk zijn. Als het bevriest kan het tot negen 
 procent uitzetten. Dat gaat met zoveel kracht dat  leidingen 

 kunnen springen en zelfs rotsen kunnen barsten.

Eén procent
De aarde bestaat voor bijna 

driekwart uit water. Van al dat  water 
zit 98 procent in de zeeën. Twee  procent van 

het water op aarde is zoet, maar de helft 
daarvan is bevroren op bergtoppen of op 

de Noord of Zuidpool. Van al het water in 
de wereld kunnen wij dus maar één procent 

gebruiken om drinkwater van te maken.

Wat weet jij van 
kraanwater?
In deze krant vind je veel informatie 
over kraanwater. Maar over dat 
heerlijke water dat 24 uur per dag 
uit de kraan komt, is nog veel meer 
te vertellen. om meer met kraan
water in de klas te doen, is er een 
speciale website gemaakt: 
www.kraanwater.nu/
watweetjijvankraanwater.
op deze website vind je nog meer 
weetjes en feiten over water. Weet 
je bijvoorbeeld wie de baas is van 
het water? en waarom zout water 
slecht voor je is? Hoeveel water 
je per dag gebruikt en waarvoor 
precies? Wist je bijvoorbeeld dat we 
in Nederland maar liefst 1,2 miljard 
m3 kraanwater maken per jaar? 
Daar kun je maar liefst 480.000 
zwembaden mee vullen!

Tekst Liesbeth Vijfvinkel, Foto’s Dreamstime

Spreekbeurt
op de website www.kraanwater.
nu/watweetjijvankraanwater 
vind je ook een heleboel informatie 
die je kunt gebruiken voor een 
spreekbeurt of een werkstuk. en 
voor jouw juf of meester is er een 
apart hoofdstuk met allemaal tips 
voor kraanwaterlessen. Je kunt 
vragen of er een kraanwaterproject 
kan komen.

Drie uur lopen voor water



Duinwater is in feite ook oppervlaktewater dat 
na een voorzuivering in de duinen wordt 
gebracht. Dit heet infiltratie. Het duinzand werkt 
als een grote filter en heeft dus een belangrijke 
rol in het zuiveringsproces.

2 Pomp haalt water 
uit de duinen

3 Kool verwijdert schadelijke
stoffen en verbetert de smaak

1 Voorgezuiverd oppervlakte
water wordt in de duinen
gebracht. Dit heet infiltratie

4 Om zuurstof toe te voegen
aan het water uit de grond,
wordt het belucht d.m.v.
watervalletjes

5 Zandfilters en eventueel
verwijderen van kalk

7 Schoon en helder water
klaar voor transport naar
de kraan

6 Opslag van schoon
drinkwater

Reservoir

Van duinwater tot kraanwater
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Jij bent een bewuste 
gebruiker
Per dag gebruik jij 1 tot 8 emmers water, 
dat is ongeveer 75 liter. Dat is minder dan 
gemiddeld en daarom ben jij een bewuste 
gebruiker. Heel goed, want elke verspilde 
druppel is er eentje te veel. Het water dat 
uit de kraan komt, is gezuiverd en dat 
kost energie. Jij weet als geen ander dat 
het verspillen van water slecht is voor het 
milieu. 

Wil jij voortaan minder water 
gebruiken om zo je steentje bij 
te dragen aan een beter milieu? 
Denk eens aan het volgende: 
•  Doe de kraan dicht als je je 

tanden poetst. Het is zonde 
om het water te laten stromen 
als je het niet gebruikt. 

•  Gebruik de spoelknop onder-
breker op de wc als je alleen 
hebt geplast. Zo verbruik je 
minder water om de wc door 
te spoelen. 

•  Zet een wekker als je gaat 
douchen en stel hem bijvoor-
beeld in op vijf minuten. Zo 
weet je precies hoe lang je nu 
echt onder de straal staat. 

Watertest
Laat je de kraan altijd uren stromen of doe je 

hem juist snel weer dicht?  Volg de pijlen en 

kijk hoeveel water jij gebruikt.  
Tekst Jeannette Jonker, Illustraties Flos Vingerhoets

Tips!

Start

Douche jij gemiddeld langer dan 7 minuten? 
Nee Ja

Waar speel jij mee op een warme dag? 

Waterballonnen Tuinslang

Ga jij liever in bad of onder de douche? 
Bad Douche

Tijdens het tandenpoetsen staat de kraan…

Open Dicht

Je bent aan het afwassen en het water 
wordt vies. Ververs jij het water? 

Ja Nee

Je hebt geplast en wilt de wc 
doortrekken en ziet twee knoppen. 
Welke gebruik jij? 

De kleine De grote 

Na het zwemmen spoel je jezelf af onder 
de zwembaddouche. Douche je later thuis 
nog een keer?

Ja Nee

Hoe maak jij een kwast met 
waterverf schoon? 

Onder de kraan
In een bakje

Je gaat de auto van je ouders wassen. 
Hoe doe je dat? 

Met een emmertje 
water

Met de 
tuinslang

Als je water drinkt, hoe doe je dat dan meestal? 

Met mijn mond direct 
uit de kraan

Uit een glas
Op welk tijdstip zou jij de 
bloemen in de tuin water geven?

‘s Middags ’s Avonds

Jij bent een gemiddelde 
gebruiker
Wist je dat jij 75150 liter water per dag 
gebruikt? Dat zijn 8 tot 15 emmers. Dat 
klinkt veel, maar het is eigenlijk heel 
gemiddeld. Je bent niet het type dat de 
kraan onnodig lang en vaak open zet, 
maar toch zou je hier en daar wat minder 
water kunnen gebruiken. 
Kijk eens naar de tips hiernaast.

Jij bent een groot
gebruiker
Jeetje, wat gebruik jij veel water! Meer 
dan 150 liter per dag, dat zijn meer dan 
15 emmers. Douche je altijd twee keer per 
dag of ga je elke dag in bad? Bedenk wel 
dat al het water dat uit de kraan komt, 
is gezuiverd en dat kost energie. Veel 
water verbruiken is dus niet zo goed voor 
het milieu. Probeer wat minder water te 
gebruiken. Kijk bij de tips hoe je bewuster 
met water kunt omgaan. 
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Duinwater is in feite ook oppervlaktewater dat 
na een voorzuivering in de duinen wordt 
gebracht. Dit heet infiltratie. Het duinzand werkt 
als een grote filter en heeft dus een belangrijke 
rol in het zuiveringsproces.

2 Pomp haalt water 
uit de duinen

3 Kool verwijdert schadelijke
stoffen en verbetert de smaak

1 Voorgezuiverd oppervlakte
water wordt in de duinen
gebracht. Dit heet infiltratie

4 Om zuurstof toe te voegen
aan het water uit de grond,
wordt het belucht d.m.v.
watervalletjes

5 Zandfilters en eventueel
verwijderen van kalk

7 Schoon en helder water
klaar voor transport naar
de kraan

6 Opslag van schoon
drinkwater
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Van duinwater tot kraanwater
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Drinkwater onder druk?
Het is een bekend verhaal: de klimaatverandering zorgt voor opwarming 

van de aarde, voor smeltende ijskappen en meer regen. Niet leuk, maar 

dat staat los van het drinkwater. Toch?  Tekst Marlies Ruyter

Geen paniek!
Het is altijd moeilijk om in de toekomst 
te kijken, maar wetenschappers 
verwachten dat klimaatproblemen al 
in de komende periode van vijftig jaar 
kunnen voorkomen. Maar geen paniek, 
want de overheid en de  waterbedrijven 
werken nu al aan oplossingen voor de 
 toekomst. 
Nicole Zantkuijl, medewerker van de 
Vereniging van waterbedrijven in Neder
land: ‘Het is belangrijk dat de vervuiling 
de komende jaren verder afneemt. een 
voorbeeld: we willen dat ziekenhuizen 
hun water zelf gaan zuiveren en dat 
bijvoorbeeld aspirines slimmer worden 
ontworpen zodat ze het water niet meer 
vervuilen. ook gaan we ervoor zorgen 
dat de plekken waar het drinkwater bin
nenkomt in het oppervlaktewater geen 
last meer hebben van het zoute water. 
Dat kun je bijvoorbeeld met behulp van 
sluizen regelen. Door nu al in te grijpen 
besparen we straks een hoop geld en 
energie. Vooral dat laatste is belangrijk, 
want te veel energieverbruik is natuur
lijk weer slecht voor het klimaat!’

Door tropische zomers verandert het klimaat drastisch

Hoe ziet 

de toekomst

   eruit?

A ls de opwarming van de aarde doorzet, 
hoeven we ons over de hoeveel

heid  water voor drinkwater in Nederland 
 waarschijnlijk geen zorgen te maken. Maar wel 
over de kwaliteit van het oppervlaktewater. In 
Nederland is grofweg de helft van de mensen 
voor hun drinkwater afhankelijk van oppervlak
tewater. Dat is water uit het IJsselmeer of de 
grote rivieren. De andere helft is afhankelijk 
van grondwater. In Nederland stellen we hoge 

eisen aan drink water. om aan die eisen te 
kunnen blijven voldoen, is er schoon oppervlak
tewater en schoon grondwater nodig. 

Tropische zomers
De zomers in Nederland worden steeds 
 warmer. In de komende jaren zal de 
 gemiddelde temperatuur nog een paar graden 
stijgen. onze zomers gaan dan steeds meer 
lijken op tropische zomers. Klinkt lekker, maar 

voor het drinkwater 
is dat niet gunstig. er 
komen langere, droge 
periodes aan, afgewis
seld met stortregens. 
en dat betekent meer 
vervuiling in het water. 
In droge periodes komt 
dezelfde hoeveelheid 
industriële vervuiling en 
vervuiling van huishou
dens in het water, maar 
dat wordt niet verdund 
met regenwater. Tijdens 
stort regens kunnen 
riolen overstromen, 
waardoor er extra vuil in 
het water terechtkomt. 

De zuivering van het water wordt daardoor 
moeilijker. 

Meer bacteriën
Door de stijging van de temperatuur 
wordt ook het water in Nederland warmer. 
Hierdoor  kunnen bacteriën zich sneller 
 vermenigvuldigen. Het water in Nederland 
komt nu bijna nooit boven de 25 °C. Als dat in 
de toekomst wel gebeurt, is het mogelijk dat 
bacteriën meer kans krijgen om in ons water te 
groeien. 

Zoet wordt zout
Als de aarde opwarmt, stijgt de zeespiegel. 
oftewel de hoeveelheid zout water neemt 
toe en de hoeveelheid zoet water neemt af. 
Daardoor kan het zoute water steeds verder 
onze rivieren in stromen. Bij de riviermond is 
er altijd brak water (zout en zoet water door 
elkaar). Zout water is zwaarder dan zoet 
water en als het zoute water toeneemt en het 
zoete water  afneemt, dan dringt het zoute 
water steeds meer landinwaarts. Dat kan bij 
waterzuiverings installaties voor problemen 
zorgen, omdat deze niet zijn ingesteld op zout 
water. 

Foto: Dreamstime

Foto: Dreamstime



D
kraanwaterkrant8

Colofon
Kraanwaterkrant is een uitgave van de Nederlandse 
drinkwaterbedrijven in samenwerking met jonge-
renplatform Young & Connected (uitgever van o.a. 
7Days, Kidsweek Junior en Pauze). 

Redactieadres Postbus 3564, 1001 AJ Amsterdam

Uitgever Roland Pelle
Redactie Rivka Groenier, Jeannette Jonker,  
Claudia Lagermann, Mans Kuipers (corr.),  
Marlies Ruiter, Frédérik Ruys (infographic)  
Liesbeth Vijfvinkel, Flos Vingerhoets
Coördinatie Alette Reneman
Coördinatie namens drinkwaterbedrijven  
Fleur van den Dool
Beeldredactie Anne Lugthart
Vormgeving Susy Cascado 
Fotograaf coverbeeld Hans Withoos
Commercie Henriëtte van der Mark 
(h.vandermark@yandc.nl)
Drukwerk Dijkman Offset, Diemen
www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater

In Nederland leveren tien drinkwaterbedrijven kraanwater, ieder in   
zijn eigen voorzieningsgebied. Op het kaartje hiernaast staat weergegeven 
welk drinkwaterbedrijf waar in Nederland kraanwater levert. Door  middel  
van het invoeren van jouw postcodegegevens op www.kraanwater.nu/ 
watweetjijvankraanwater kun je achterhalen welk drinkwaterbedrijf  
verantwoordelijk is voor jouw kraanwater. Heb je vragen over jouw  
kraanwater, neem dan contact op met het drinkwaterbedrijf in je regio.

5 PWN Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland

www.pwn.nl

6 Vitens
www.vitens.nl

7 Waterbedrijf Groningen
www.waterbedrijfgroningen.nl

www.wmd.nl

9 Waterleiding  
Maatschappij Limburg

www.wml.nl

10 Waternet
www.waternet.nl

1 Brabant Water
www.brabantwater.nl 

2 Dunea
www.dunea.nl 

3 Evides Waterbedrijf
www.evides.nl

4 Oasen
www.oasen.nl 

8 Waterleiding -maatschappij Drenthe

Proefjes met water

Tornado’s komen in Nederland gelukkig niet voor, 
maar je kunt wel zelf een tornado namaken in een 

fles. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is twee 
lege plastic flessen, tape en kraanwater. 

1. Vul één fles voor driekwart met kraanwater. 
2. Zet de lege fles er op z’n kop op, met de openingen op elkaar. 
3. Maak de flessen aan elkaar vast met tape. 
4.  Beweeg de op elkaar staande flessen snel in een cirkel en draai de  

flessen dan om. 
5.  Het water loopt nu van de ene in de andere fles en tijdens het 

overlopen zie je de vorm van een watertornado. 

Watermuziek 
Water kan klotsen, stromen en bevriezen, maar water kan ook muziek maken. 
Het enige wat je nodig hebt om watermuziek te maken, zijn een paar even grote 
glazen flessen, een stokje en kraanwater. 
1. Vul de flessen met verschillende hoeveelheden kraanwater. 
2. Tik met een stokje tegen de flessen. 
3. Hoor je het verschil in toon? Maak dan je eigen waterliedje. 
4.  om je instrument mooi te maken, kun je alle flessen in een andere kleur 

schilderen. 

Fluitconcert! 
een leuk muziekinstrument zijn deze kleine 
fluitjes. Vul ze met kraanwater en maak er een 
waar concert van!

Zelf waterijsjes maken!
Met een plastic houder en een ijsstokje kun je zelf 
natuurlijk ook waterijsjes maken van kraanwater met 
siroop. Als je het een beetje onder de knie hebt, kun je 
zelfs meerdere lagen maken. Laat eerst een beetje rode 
limonade bevriezen. schenk er vervolgens een andere kleur 
bovenop en laat die ook bevriezen. en ga zo maar door. 
Tip: Zet wel het stokje er recht in!

Tekst Liesbeth Vijfvinkel, Foto’s Dreamstime

Wedstrijd
Graag willen we de website www.kraan
water.nu/watweetjijvankraanwater nóg 
leuker maken. Heb jij samen met je klas 
een leuk idee voor het maken van een 
kraanwaterspel, puzzel of voor andere 
bewegende elementen of afbeeldingen 
over kraanwater voor de website, mail 
het idee dan naar ons. Het idee kun je 
uitleggen op een A4tje, via tekst, een 
tekening of knutselwerk. Het leukste idee 
sturen we naar onze websitebouwer en 
wordt dus écht gemaakt en op onze site 
geplaatst! De winnaars krijgen boven
dien nog een leuke prijs. Kijk op www.
kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater 
voor meer informatie over deze wedstrijd.
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Watertornado

Papier onder water
Water en papier is geen goede combinatie, een boek dat in 
bad valt kun je wel weggooien. Maar toch is er een manier 
om papier droog te houden in water. Denk je dat jij dat 
kunt? Voor dit proefje heb je een emmer met kraanwater, 
een glas en een vel papier nodig. 
1.  Maak een prop van het vel papier en klem het onder in 

het glas. 
2. Houd het glas op zijn kop. 
3.  Duw het glas op zijn kop onder water, maar houd het 

wel recht. 
4.  Haal het glas weer boven water en bekijk 

het vel papier. 
5. Is het papier droog of nat? 

Hoe dat kan nou? Tip: waar lucht is, 
kan geen water komen.Vrolijke ijsklontjes

Kraanwater kan bevriezen en dat betekent dat je 
er hele leuke dingen mee kunt doen. IJsklontjes 
van water zijn lekker fris in je drankje, maar wel 
een beetje saai. Maak daarom eens feestelijke 
ijsklontjes. Vul het bakje voor de ijsklontjes voor de 

helft met kraanwater en doe er dan 
iets kleurigs bij. een smartie of een 

stukje aardbei, kiwi, kers 
of citroen. of wat dacht 
je van een gekleurd 
ijsklontje gemaakt van 
water met siroop?


