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Kennis van kraanwater

dagen per week uit de kraan 
stroomt. 85 procent drinkt 
dagelijks één of meerdere glazen 
water. Driekwart van de Neder-
landers verwacht dat het Neder-
landse kraanwater een plek heeft 
in de top 5 van de wereldranglijst 
van kwaliteit. Het zit dus wel 
goed met het vertrouwen van 
de consument. Maar zijn kennis 
blijkt soms wat verouderd. 
Toch zijn er nog wat misverstan-
den. De helft van de ondervraag-
den denkt dat kraanwater chloor 
(42,89%) en fluoride (49,14%) 
bevat. Een groot misverstand 
aangezien het Nederlandse 
drinkwater al jarenlang geheel 
geen chloor bevat. Dit als gevolg 
van moderne zuiveringstech-
nieken, zoals UV licht. Verder 
maakte de Hoge Raad al in 1973 
een einde aan het toevoegen 
van fluor aan drinkwater. Wel 
bevat ons water van nature een 
kleine hoeveelheid fluor. Fluor 
werd destijds toegevoegd aan 
het kraanwater ter voorkoming 
van gaatjes in tanden en kiezen. 
Fluor-toevoegingen zijn nu 
beschikbaar in tandpasta en 
pilletjes.
Om de kennis van Nederlanders 
te vergroten en misverstanden 
weg te nemen, zijn de drinkwa-
terbedrijven een grootscheepse 
voorlichtingscampagne gestart 
over kraanwater. Via diverse 

het laatste woord

media communiceren wij de 
droge feiten van kraanwater. Op 
de website www.kraanwater.nu 
zijn alle feiten over kraanwater 
verzameld.
Het Nederlandse kraanwater is 
goed en om daar optimaal van 
te genieten geven de drinkwater-
bedrijven in de campagne ook 
tips voor het kraanwatergebruik. 
Zo doen bewoners van nieuw-
bouwwoningen er bijvoorbeeld 
goed aan om de kranen de 
eerste maanden telkens voor 
het gebruik even door te laten 
spoelen. Verontreinigingen die 
tijdens de bouw in de leidingen 
zijn gekomen worden daarmee 
niet geconsumeerd.
Kraanwater bevat van nature 
een aantal bouwstenen die het 
lichaam nodig heeft. Niet alleen 
mineralen als calcium en mag-
nesium, maar ook natrium en 
kalium. Kraanwater is een eerste 
levensbehoefte die voor iedereen 
uit de kraan stroomt. Wij zijn 
er trots op dat dit in ons land al 
decennialang een vanzelfspre-
kendheid is. 

Arjen elsemulder, communicAtieAdviseur vereniging vAn 

WAterbedrijven in nederlAnd

Nederlanders hebben vertrou-
wen in kraanwater. Ruim 95 
procent is er positief tot zeer 
positief over. Dat blijkt uit een 
representatief onderzoek van 
de drinkwatersector. Daarnaast 
deed de sector onderzoek naar 
de kennis van drinkwater, de 
resultaten waren opmerkelijk.
Nederlanders zijn blij met het 
water dat 24 uur per dag, 7 
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