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Klaar voor een 
waterdaad?

U koos er als gemeentebestuur voor om de intentieverklaring van het project ‘Drinkbink en Watergriet’ te 
ondertekenen. Hiermee engageert u zich om een bijdrage te leveren aan het project en het jeugdwerk te 
versterken. 
Deze handleiding helpt u om kraantjeswater te promoten op maat van uw gemeente. In de inleiding leest u hoe 
de link met gezonde gemeente te maken. Daarna vindt u een overzicht terug van de 4 actiedomeinen waarop u 
als gemeente kon intekenen: 

1. Sensibilisatie en educatie 
Doelstelling: Burgers informeren en sensibiliseren over waterconsumptie

2. Facilitatie 
Doelstelling: Jeugdverenigingen ondersteunen 

3. Intersectoraal samenwerken 
Doelstelling: Optimale ontwikkelingskansen creëren voor jongeren en kinderen in hun omgeving

4. Afspraken en reglementering om te komen tot een kraantjeswaterbeleid 
Doelstelling: Een gezonde leefomgeving bevorderen voor iedereen en een veilige en gezonde werkomgeving 
voor het eigen personeel verzekeren

Elk actiedomein beschrijft het belang van implementatie ervan en geeft een inspiratielijst met concrete acties 
waarmee u als gemeente onmiddellijk aan de slag kan.
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Kraantjeswater 
in een Gezonde 
Gemeente

Lokale besturen die het charter van ‘Gezonde Gemeente’ ondertekenen, engageren zich om op een structurele 
manier werk te maken van een (preventief) gezondheidsbeleid. In het charter staan 7 beleidscomponenten 
beschreven die essentieel zijn voor het uitbouwen van zo’n beleid. Deze beleidscomponenten focussen onder 
meer op intersectorale samenwerking, communicatie, lange termijnvisie en mix van acties. 

Het project ‘Drinkbink en Watergriet’ past daarom perfect binnen de kadermethodiek van ‘Gezonde 
Gemeente’. Door deelname aan ‘Drinkbink en Watergriet’ wordt niet enkel ingezet op het uitvoeren van 
acties, dit project draagt ook bij aan het lokaal gezondheidsbeleid met oog voor acties gericht op verschillende 
doelgroepen en volgens de verschillende strategieën van de gezondheidsmatrix.

Deze matrix geeft de lokale besturen de mogelijkheid om de spreiding van de verschillende 
acties en beleidsmaatregelen in de gemeente te inventariseren en eventuele hiaten op te 
sporen. U zal merken dat drie van de vier actiedomeinen van het project ‘Drinkbink 

en Watergriet’ overeenkomen met de strategieën binnen deze matrix. 
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Kraantjeswater 
in een Gezonde 
Gemeente

Binnen ‘Actiedomein 1’ worden acties beschreven die bijdragen aan de strategie van “sensibilisatie en educatie”. 
De focus ligt hier op het informeren van de doelgroep in functie van gedragsverandering. 

‘Actiedomein 2’ komt overeen met de strategie van “facilitatie”, waarbij de nadruk ligt op het voorzien van een 
gezond aanbod en een aanpassing van de omgeving om zo gezond gedrag te stimuleren of faciliteren. 

En vervolgens krijgt de strategie van “afspraken en regelgeving” invulling in ‘Actiedomein 3’. 
De gezondheidsmatrix vertrekt van het idee dat een goed beleid oog heeft voor al deze strategieën. En dit zowel 
naar de algemene bevolking, naar bijzondere doelgroepen als naar het eigen personeel.

Meer info over gezonde gemeente? >> Zie www.gezondegemeente.be
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Actiedomein 1: 
Sensibilisatie en 
educatie

Doelstelling: Burgers en specifieke doelgroepen informeren en sensibiliseren over (kraantjes)
waterconsumptie

Waarom?
Burgers worden geïnformeerd en gesensibiliseerd over kraantjeswaterconsumptie, plasproblemen en loden 
leidingen. Informatie over waterconsumptie en plasproblemen bij kinderen komt wel eens aan bod op school, 
in een tv-magazine of in de krant. Maar wanneer informatie enkel verspreid wordt via deze kanalen bestaat 
de kans dat de informatie niet door iedereen opgepikt of begrepen wordt. Daarom is een gemeentelijke 
sensibilisatiecampagne, afgestemd op de doelgroep, een doeltreffende strategie. 
Naast het feit dat kraantjeswater een milieuvriendelijke keuze is, wordt de gezondheidswinst van water drinken 
best steeds meegenomen in de communicatie naar de burger. Hou daarom rekening met volgende punten:

• Benadruk de gezondheidswinst van water 
• Informeer over plasproblemen bij kinderen en volwassenen
• Informeer over het onderhoud van drinkwaterkraantjes
• Informeer over loden waterleidingen en het effect ervan op de gezondheid 
• Promoot kraantjeswater als milieuvriendelijke keuze  
• Heb aandacht voor het duurzaam omgaan met water 
• Communiceer over de aspecten van kraantjeswater op maat van de doelgroep 

Hoe?
Acties gericht op de brede bevolking

 ● Verspreid informatie rond drink- en plasproblemen, het gezondheids- en milieuaspect van kraantjeswater en  
 de problematiek rond loden leidingen:

• Verspreid folders rond waterconsumptie op openbare plaatsen en beurzen (de bib,                   
 gemeentehuis, OCMW, hobbybeurs, wandeling). >> zie waterdaad 1 in bijlage 1

 ● Publiceer een artikel in het gemeentelijke infoblad of op de website. Gebruik daarbij ook het logo van  
 ‘Gezonde Gemeente’. >> zie waterdaad 2 in bijlage 1

 ● Organiseer een infoavond voor burgers rond kraantjeswater, loden leidingen, het milieuaspect van kraantjes-
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Actiedomein 1: 
Sensibilisatie en 
educatie

water of drink- en plasproblemen. Contacteer het Logo voor advies over sprekers. 
• Koppel een smaaktest aan het infomoment, zo trek je de aandacht van de burger en heb je een aanzet  
 om meer informatie te geven over de voordelen van kraantjeswaterconsumptie.    
 >> zie waterdaad 3 in bijlage 1

 ● Gebruik een e-mailhandtekening van Drinkbink en Watergriet. >> zie waterdaad 4 in bijlage 1

 ● Gebruik op eetfestijnen of op een gezond ontbijt de onderleggers van ‘Drinkbink en Watergriet’ waarop  
 tips voor meer waterconsumptie vermeld staan. >> zie bijlage 2

 ● Maak in de bib een themahoek gewijd aan drinkwater. >> zie waterdaad 5 in bijlage 1

 ● Boek een toneelvoorstelling over drinkwater voor kinderen en volwassenen. >> zie waterdaad 6 in bijlage 1

 ● Organiseer een fototentoonstelling met beelden van mensen uit de gemeente die kiezen voor   
 “Kraantjeswater, met een grote K”. Werk hiervoor samen met het kunstonderwijs, socio-culturele   
verenigingen en scholen. >> zie waterdaad 7 in bijlage 1

 ● Organiseer een workshop met praktische tips om duurzaam om te gaan met kraantjeswater.  
 ● Promoot de ‘drinking water-app’ die je helpt herinneren om een glas water te drinken. Een ideaal   

 hulpmiddel om van water drinken een gewoonte te maken. >> https://play.google.com/store/apps/  

 details?id=chickpin.water&hl=n

Acties gericht op het jeugdwerk
• Organiseer een watercafé met ruimte voor debat gericht op jeugdverenigingen, speelpleinwerking,  
 sportverenigingen, buitenschoolse kinderopvang, scholen en andere organisaties. >> zie waterdaad 8 in  

 bijlage 1

• Organiseer een workshop met praktische tips om duurzaam om te gaan met kraantjeswater   
 in het jeugdhuis.

Acties gericht op het personeel
• Verspreid via e-mail tips over waterconsumptie naar het personeel. >> zie waterdaad 9 in bijlage 1

• Laat ieder personeelslid een week lang elke dag de vochttest invullen >> zie bijlage 2 en registreer dit in  
 een excelbestand (of formulier in de keuken). De vrouw en man die het meeste water gedronken  
 hebben, krijgen een medaille van Drinkbink of Watergriet + een drinkbus met kraantjeswater. 
• Installeer een waterherinnering op de computers van het personeel. 

5

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dchickpin.water%26hl%3Dnl
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dchickpin.water%26hl%3Dnl


Actiedomein 2: 
Facilitatie

Waarom?
Kraantjeswater wordt via een leidingsysteem getransporteerd tot bij de consument. Belangrijk hierbij is dat de 
leidingen loodvrij zijn. Lood is namelijk oplosbaar in water en schadelijk voor de gezondheid. Vooral kinderen 
en zwangere vrouwen ondervinden een nadelig effect wanneer water met loodsporen wordt gedronken. Water-
maatschappijen controleren het water zeer grondig zodat het zuiver en drinkbaar uit de kraan komt. Ze zien er 
op toe dat de kwaliteit van het kraantjeswater behouden blijft, van de waterzuiveringscentrale tot de gebruiker. 
De watermaatschappij is dan ook verantwoordelijk voor de leidingen vanaf het waterzuiveringsstation tot aan 
de watermeter van de consument. Leidingen vanaf de watermeter tot aan de kraan vallen onder de verantwoor-
delijkheid van de eigenaar. Bij gebouwen ouder dan 1970, schuilt het gevaar dat het materiaal van de waterlei-
dingen uit lood bestaat. Dit is niet altijd op het eerste zicht duidelijk. Het volgen van een stappenplan van de 
Vlaamse Milieumaatschappij eventueel gevolgd met een watermeting door het Agentschap Zorg en Gezondheid, 
afdeling Preventie kan duidelijkheid brengen. 

Om op een veilige manier gebruik te maken van kraantjeswater voor consumptie is het belangrijk om de sanitaire 
voorzieningen in openbare gebouwen en in jeugdlokalen te optimaliseren en waar mogelijk te voorzien van een 
duidelijk zichtbaar drinkwaterpunt.

(Jeugd)verenigingen beschikken dikwijls niet over de financiële middelen om hun lokalen aan deze condities te 
laten voldoen. Het lokaal bestuur treedt hier op als facilitator in het streven naar loodvrije leidingen en hygië-
nische sanitaire voorzieningen. Hierbij zal een grondige prijs-kwaliteitsanalyse van mogelijke investeringen of 
renovaties essentieel zijn. 
 
Hoe?
Acties gericht op de brede bevolking
1. Waterverdeelpunten en loden leidingen
 Voorzie veilige, hygiënische en bereikbare verdeelpunten van water op openbaar domein, speelpleinen, scholen, 
jeugdhuizen, sportinfrastructuur of dienstlokalen.
Bekijk aan de hand van het stappenplan >> zie bijlage 3 of de openbare gebouwen over loden leidingen beschikken. 

• Indien er sprake is van loden leidingen in het openbaar net tot aan de waterteller, onderzoek dan de  
 mogelijkheden bij de drinkwatermaatschappij om voorrang te krijgen bij de planning van het vervangen  
 van loden leidingen.
• Indien via het stappenplan niet met zekerheid kan uitgesloten worden dat er loden leidingen aanwezig  
 zijn, kan een éénmalige gratis screening aangevraagd worden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid,  
 Afdeling Preventie. Indien er sprake is van loden leidingen in gebouwen die vallen onder de bevoegdheid  
 van de gemeente, wordt dit mee opgenomen in de infrastructuur om deze te vervangen. 
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Actiedomein 2: 
Facilitatie

 ● Maak een inventaris van plaatsen waar drinkwater beschikbaar is op openbaar domein en op de   
 werkvloer.

 ● Communiceer duidelijk over welke drinkwaterkraantjes goedgekeurd zijn als tappunt van kraantjeswater  
 (rekening houdend met loden leidingen, hygiëne en omgeving)

 ● Voorzie drinkwaterpunten op wandelroutes, fietsroutes, publieke plaatsen (toerisme, jeugdsector en  
 scholen).

2. Sanitaire voorzieningen
 ● Zorg voor veilige, hygiënische en voldoende openbare toiletten.
• Zorg voor aangepaste deursloten bij openbare toiletten: sloten die gemakkelijk te openen zijn maar die  
 de privacy garanderen.
• Zorg voor aangepaste toiletdeuren: een volledig gesloten eenheid, waardoor men niet onder of over de  
 toiletdeur kan kijken of kruipen. 
• Onderhoud toiletdeuren: herstel gaten of vervang slecht sluitende deuren. 
• Zorg voor voldoende urinoirs voor jongens/mannen en voorzie voldoende privacy per urinoir.
• Zorg voor voldoende sanitaire voorzieningen voor meisjes/vrouwen, gescheiden van mannentoiletten.  
 Voorzie papieren zakjes en vuilbakken in het toiletblok, zodat maandverbanden en tampons op een hygi 
 ënische manier weggegooid kunnen worden. 
• Zorg voor stromend water en beschikbaarheid van zeep en handdroger/servetten in de openbare  
 toiletten.
• Hygiënemaatregelen en regelgeving rond sanitaire voorzieningen zijn te raadplegen via    
 >> www.toegankelijkgebouw.be

 ● Introduceer een lidkaart “Naar Toilet met Pret”. Hiermee kunnen burgers naar toilet in horecazaken.   
 >> zie waterdaad 10 in bijlage 1

 ● Duid op een stads/gemeentekaart aan waar burgers/toeristen naar toilet kunnen gaan    
 of kraantjeswater kunnen bijvullen. Duid plaatsen waar gratis drinkwater en toiletten    
 beschikbaar zijn aan met een symbool.

 ●  Plaats een camera of spreek een vrijwilligersgroep aan om regelmatig de toiletblokken te controleren.  
 Toiletblokken installeren op drukbezochte plaatsen waar sociale controle is, kan helpen om vandalisme te  
 vermijden. 

 ● Een goede aanduiding en bewegwijzering naar het toiletblok is essentieel. Voorzie grappige tips voor een  
 correct WC-gebruik in het toilet.

 ● Stel een jaarlijks onderhoudsprogramma op voor openbare toiletten en drinkwaterpunten.
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Actiedomein 2: 
Facilitatie

Acties gericht op de jeugdverenigingen/jeugdwerk 
 ● Bekijk de bestaande infrastructuur van de jeugdverenigingen in de gemeente. Maak een inventaris van bruik 

 bare drinkwaterpunten en breng de situatie van de huidige sanitaire voorzieningen in kaart.
 ● Bekijk samen met de jeugdvereniging aan de hand van het stappenplan >> zie bijlage 3 of het jeugdlokaal over  

 loden leidingen beschikt. 
 ● Indien er loden leidingen aanwezig zijn in het jeugdlokaal, bekijk dan samen met de jeugdvereniging wat  

 haalbare oplossingen zijn en welke investering hiervoor nodig is.
 ● Verdeel subsidies/investeringstoelagen steeds over de verschillende jeugdverenigingen.
 ● Voorzie subsidies voor jeugdverenigingen om aanpassingen aan sanitaire voorzieningen uit te voeren.  

 Organiseer een overleg met jeugdverenigingen waarbij informatie en advies gegeven wordt over deze  
 subsidieaanvragen en bied ondersteuning waar nodig bij het aanvragen van een subsidiedossier.

 ● Initieer een investeringstoelage voor jeugdverenigingen voor de aankoop van sanitaire voorzieningen.
 ● Ondersteun, als technische dienst van de gemeente, herstellingen aan sanitaire voorzieningen en   

 drinkwaterpunten in jeugdlokalen. 
 ● Organiseer een collectieve aankoop voor sanitaire onderdelen: kranen, toiletten, waterkranen,   

 zeepdispensers, drinkwaterfonteintjes, externe drinkwaterpunten (voor openbaar domein, organisaties en  
 verenigingen)

 ● Voorzie een doorverwijsplan naar andere diensten, specialisten en ondernemers  wanneer     
 jeugdverenigingen renovatieplannen hebben.

 ● Stel een rentearme of renteloze lening ter beschikking aan jeugdverenigingen. 
 ● Stel eigen bestaande infrastructuur ter beschikking aan jeugdverenigingen. 
 ● Huur een geschikte locatie ten voordeel van het jeugdwerk.
 ● Organiseer een vorming over beheer, verbouwingen en verfraaiingen van jeugdlokalen en onderhoud van  

 sanitaire voorzieningen voor jeugdverenigingen. 
 ● Leen werkmateriaal uit voor renovatiewerken (drilboren, zaagmachines).
 ● Neem Initiatief om reglementeringen en infrastructuur van jeugdverenigingen in de kijker te zetten: wedstrijd  

 hygiëne in lokaal, kuisoefeningen voor sanitaire voorzieningen, wedstrijd regenwater opvangen.
 ● Ga in gesprek met de verantwoordelijke(n) van het jeugdhuis. Wordt er (gratis) kraantjeswater aangeboden?  

 Zo ja: super! Zo niet: waarom niet? 
 ● Stel educatieve materialen ter beschikking van jeugdverenigingen, jeugdhuizen, speelpleinwerking en  

 kinderopvang. 
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Actiedomein 2: 
Facilitatie

Acties gericht op het personeel
 ● Voorzie veilige, hygiënische en bereikbare verdeelpunten van water op de werkvloer.
• Introduceer kraantjeswater (in plaats van flessenwater, indien garantie op loodvrije leidingen) op de  
 bijeenkomsten van de gemeenteraad, het college of de adviesraden. Dit kan je doen door een smaaktest  
 >> zie waterdaad 3 in bijlage 1 te organiseren als startmoment.
• Controleer de eigen sanitaire voorzieningen en pas deze aan zodat ze voldoen aan de    
 hygiënemaatregelen en regelgeving, te raadplegen via www.toegankelijkgebouw.be.
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Actiedomein 3: 
Intersectoraal 
samenwerken

Doelstelling: Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in 
een gezonde omgeving. 

Waarom?
Een lokaal bestuur kan de beleidsdoelstellingen niet verwezenlijken zonder de hulp van anderen. Daarom is 
intersectoraal samenwerken van groot belang. Zowel interne als externe samenwerkingsverbanden komen 
het gezondheidsbeleid ten goede. Verschillende beleidsdomeinen kunnen bijdragen aan de doelstelling om 
kraantjeswater te promoten. Er zijn linken met de milieudienst, de sportdienst, de jeugddienst, maar ook met 
onderwijs, vrije tijd en infrastructuur.

Intersectoraal samenwerken houdt in dat de gemeente samenwerkt met de lokale verenigingen, diensten en 
organisaties om hun streefdoelen rond kraantjeswaterconsumptie en duurzaam omgaan met water mee te 
helpen realiseren. 

Hoe?
 ● Zorg voor draagvlak in de gemeente door de gemeentelijke adviesraden te betrekken bij de opmaak en  

 uitwerking van een actieplan. Denk daarbij aan de jeugdraad, sportraad, seniorenraad, welzijnsraad … Zorg  
 ervoor dat er wordt ingegaan op de voordelen van kraantjeswater drinken. Daarna kan er gevraagd worden  
 naar het kraantjeswaterbeleid in elke jeugd-, sport-, senioren- of socio-culturele vereniging. Voor de jeugd 
 verenigingen kan het project ‘Drinkbink & Watergriet’ worden voorgesteld. 

• Organiseer samen met de jeugdraad initiatieven om kraantjeswater en het project ‘Drinkbink en   
 Watergriet’ onder de aandacht te brengen in jeugdverenigingen.
• Organiseer een overleg met de verantwoordelijken van de vrijetijdsdiensten en andere mogelijke  
 geïnteresseerde partners (bijvoorbeeld milieu-, duurzaamheids-, communicatieambtenaar) om te  
 bekijken welke acties mogelijk zijn binnen jouw gemeente en wie welke taak op zich neemt.

 ● Duid een aanspreekpunt aan binnen de gemeente die het aspect drinkwater mee opneemt in zijn   
 takenpakket (vragen rond drinkwater, waterleidingen, voorstellen, klachten).

 ● Geef stimulansen aan de scholen om binnen het gezondheidsbeleid kraantjeswater te promoten door  
 bijvoorbeeld de mappen van ‘Wild van Water’ ter beschikking te stellen. >> zie waterdaad 1 in bijlage 1

 ● Stel het extra materiaal, voorzien ter ondersteuning van de activiteiten van het project ‘Drinkbink en  

 Watergriet’, ter beschikking op de jeugddienst. Werk hiervoor met een online reservatietool zodat de  
 jeugdverenigingen de activiteiten tijdig kunnen inplannen en uitvoeren.

 ● Neem initiatief om de inspanningen van jeugdverenigingen in het kader van het project in de kijker te zetten:  
 beloning voor de jeugdverengingen die actief deelnemen aan het project ‘Drinkbink en Watergriet’,  
 voorzie foto’s in het gemeentelijk infoblad (+ website, facebookpagina) van ‘Drinkbink en Watergriet’- 
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Actiedomein 3: 
Intersectoraal 
samenwerken

 activiteiten in jeugdverenigingen, voorzie een interview met jeugdwerkers over het ‘Drinkbink en  

 Watergriet’-project in het infoblad (+ website, facebookpagina).
 ● Rijk een certificaat uit voor de jeugdvereniging die het meeste kraantjeswater drinkt en het meest   

 milieubewust omgaat met kraantjeswater.
 ● Organiseer een ‘Drinkbink en Watergriet’-verkiezing voor de beste mannelijke en vrouwelijke   

 kraantjeswaterdrinker. 

11



Actiedomein 4: 
Regelgeving en 
afspraken omtrent het 
kraantjeswaterbeleid 

Doelstelling: Een gezonde leefomgeving bevorderen voor iedereen en een veilige en gezonde 
werkomgeving voor het eigen personeel verzekeren.

Waarom?
Een kraantjeswaterbeleid maakt bij voorkeur deel uit van het lokaal gezondheidsbeleid. Dat betekent dat er 
aandacht is voor kraantjeswater in de beleidskeuzes en doelstellingen van andere beleidsdomeinen. Het beleid 
wordt zowel op de werkvloer als binnen de gemeente geïmplementeerd. Alle betrokkenen bij het lokaal bestuur 
zetten zich in om, waar mogelijk, drinkbaar kraantjeswater te gebruiken in plaats van flessenwater en zijn 
zich ook bewust van de duurzaamheids-, gezondheids- en financiële voordelen. Dankzij de integratie van een 
kraantjeswaterbeleid in het meerjarenplan wordt er zowel in de dagelijkse werking als in toekomstige plannen 
rekening gehouden met de toegankelijkheid van kraantjeswater, om de burger, het personeel en specifieke 
doelgroepen maximaal toegang te verschaffen tot drinkbaar kraantjeswater.
Door acties en structurele maatregelen te integreren in het beleid kan er op een duurzame manier gewerkt 
worden aan de toegang tot kraantjeswater en een toename in de consumptie ervan. 
Niet enkel binnen de eigen beleidsdoelstellingen wordt er aandacht besteed aan waterconsumptie, maar er 
wordt ook op toegezien dat andere sectoren waterconsumptie mee opnemen. Maak daarom goede afspraken 
met organisaties in het kader van waterconsumptie.

Hoe? 
Acties gericht op de brede bevolking

 ●  Maak afspraken met de bevoegde beleidsdomeinen met betrekking tot:
• Het voorzien van onbeperkte toegang tot gratis kraantjeswater en propere toiletten op openbaar  
 domein (bib, gemeentehuis, sportfaciliteiten, scholen, station) en tijdens evenementen.
• Het promoten van kraantjeswater als goedkoop evenwaardig alternatief bij verschillende doelgroepen,  
 zoals maatschappelijk kwetsbare groepen (via OCMW), sporters (via sportdienst), jeugd (jeugddienst).

 ● Maak afspraken met horecazaken en de evenementensector in functie van het verlenen van toegang aan  
 burgers om naar het toilet te gaan. 

• Verspreid hiervoor folders omtrent drink- en plasproblemen, het gezondheids- en milieuaspect van  
 kraantjeswater en de problematiek rond loden leidingen. >> zie waterdaad 1 in bijlage 1

• Stel een praktisch kaartje op met aanduiding van plaatsen waar gratis drinkwater en toiletten   
 beschikbaar zijn voor de burger. Verspreid dit onder de burgers, organisaties, verenigingen, toeristen.  
 Dergelijk initiatief is niet nieuw en zeer haalbaar. 
• Voorzie op een evenement, beurs, sportdag of markt een smaaktest. >> zie waterdaad 3 in bijlage 1  

Festivalgangers drinken gratis water met een herbruikbare fles. Wanneer festivalgangers op een   
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 evenement een herbruikbare drinkfles meebrengen, mogen zij gratis water vragen aan de bar. 
• Promoot de KRNWTR-app: hiermee kan je aangeven of je in een restaurant kraantjeswater kan krijgen  
 en wat je van het kraanwaterbeleid vindt. Zo beloon je de ondernemer die het goed doet en stimuleer je  
 de ondernemer die geen kraanwater schenkt om dit in de toekomst wel te doen. Via de KRNWTR-app  
 krijg je een beeld over welke horecazaken kraantjeswater serveren en welke niet. >> https://itunes.apple. 

 com/nl/app/id615536454?mt=8

Actie gericht op jeugdwerk
 ● Maak afspraken met jeugdorganisaties en jeugdhuizen met betrekking tot:
• Het voorzien in en het onderhoud van sanitaire voorzieningen. Pas deze aan zodat ze voldoen aan de  
 hygiënemaatregelen en regelgeving (hygiënemaatregelen en regelgeving te raadplegen via 

 >> www.toegankelijkgebouw.be)
• Het voorzien in en het onderhoud van drinkwaterpunten.   
• De organisatie van vormingen en workshops met een focus op het belang van gezonde voeding en  
 dranken.

Acties gericht op personeel 
 ● Neem volgende afspraken mee op in het beleid:
• Tijdens vergaderingen wordt steeds (kraantjes)water voorzien. 
• Tijdens de werkuren hebben werknemers onbeperkt toegang tot gratis (kraantjes)water. 
• Op recepties en tijdens evenementen is er voldoende aandacht voor gezonde voeding en dranken.

 ● Licht het onderhoudsteam in over keuzes en afspraken rond het gebruik van drinkwater op de werkvloer.  
 Informeer over hoe drinkwaterpunten en sanitaire voorzieningen moeten onderhouden worden en stel een  
 onderhoudsplan op. Het ARAB (Algemeen Reglement Voor de Arbeidsbescherming) geeft richtlijnen voor het  
 aantal toiletten, voor het onderhoud van sanitaire voorzieningen en drinkwaterpunten. Deze   
 informatie vind je via deze link: >> http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=1964 

Actiedomein 4: 
Regelgeving en 
afspraken omtrent het 
kraantjeswaterbeleid 

113

%20https://itunes.apple.com/nl/app/id615536454%3Fmt%3D8
%20https://itunes.apple.com/nl/app/id615536454%3Fmt%3D8
http://www.toegankelijkgebouw.be/Regelgeving/tabid/71/Default.aspx
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx%3Fid%3D1964


Organisatie Beschikbare materialen Digitale link
De Watergroep Folder ‘Kraantjeswater ons 

lievelingswater’ 
Kraantjeswater. 

Ons lievelingswater.

Lekker én goedkoop. 
Een echte

kampioenendrank.

Water 
zonder dop. 

Da’s top.

Met pure kwaliteit 
scoor je altijd.

Hou je kraan proper.

Voeg een schijfje citroen toe aan 
een karaf drinkwater.

Zet de karaf even in de koelkast.

Of voeg er gewoon een paar
ijsblokjes aan toe.

Zin in nog meer informatie 
over water uit je kraan?

www.drinkraantjeswater.be
of www.dewatergroep.be

Voor meer info over je
wateraansluiting of je waterfactuur: 

02 238 96 99

Enkele tips om voluit
van je kraantjeswater 

te genieten
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Kies ook jij voor
kraantjeswater?

Het is 
• goedkoop en lekker
• goed voor het milieu
• van zuivere kwaliteit

Maar ook
• streng gecontroleerd
• altijd beschikbaar
• gezond
• zonder verpakking
• altijd fris 

DOC_FOL_KRAANTJESWATER_Opmaak 1  27/12/12  16:56  Pagina 1

De Watergroep Folder ‘Vers drinkwater, thuis 
gebotteld’

Haal het beste uit je kraan
Fris, gezond, heerlijk drinkwater, zomaar uit de kraan? 
Inderdaad, zo eenvoudig is het. Met enkele tips en weetjes 
kan je er nog meer van genieten.

De smaak van zuiver water
Water is een product van de natuur. Het 
heeft niet overal dezelfde samenstelling 
en dus ook niet overal dezelfde smaak. 
Net zoals bij flessenwaters zijn er kleine 
smaakverschillen. Je proeft het soms ook 
als je elders op vakantie bent. 

Klaar voor gebruik
Water recht van de kraan is aangenaam koel. Hou je van 
echt fris water, tap dan water in een karaf of een fles en 
zet ze in de koelkast. Een heerlijke gewoonte: gewoon de 
karaf telkens bijvullen, zo heb je altijd het koelste water bij 
de hand. Kan je niet wachten? Een paar ijsblokjes erin, en 
klaar!

Puur water ruikt niet. Soms wordt een klein beetje chloor 
toegevoegd om het drinkwater veilig en kiemvrij te houden. 
Het is volledig onschuldig en verdwijnt trouwens helemaal 
wanneer je het water in een glas of karaf doet. Ook een 
druppeltje citroen kan helpen. En het geeft je water nog 
een extra frisse toets.

Mineralen, lekker gezond 
In kraantjeswater zitten mineralen zoals 
magnesium, ijzer en calcium, net als 
in flessenwater dus. Die zijn, evenals 
vitamines, noodzakelijk voor een goede 
gezondheid. Soms merk je dat er wat kalk 
in ons drinkwater zit. Wel, kalk (calcium) 

bevordert de gezondheid, het is goed voor je botten. De 
hoeveelheid kalk die er in je drinkwater zit, hangt af van 
waar je woont. Dat geldt ook voor andere mineralen. In elk 
geval: kraantjeswater is gezond water.

Tips om opTimaal Te genieTen  
van kraanTjeswaTer
• Hou je kraan proper.
• Voeg een schijfje citroen toe aan een karaf drinkwater.
• Zet water in een karaf of fles met brede hals in de 

koelkast.

Een initiatief van

www.VERSdRinkwatER.bE

AWW, IMWV, ISWa, IWVA, IWVB, PIDPA, TMVW, Vivaqua, VMW

drinkwaTer,
een heerlijk 

geschenk.

Water is één van de meest waardevolle, zoniet 
het kostbaarste van alle grondstoffen. Zonder 
water zou geen leven op aarde mogelijk zijn. Toch 
staan we daar zelden bij stil en vinden we het heel 
vanzelfsprekend dat er zuiver water uit onze kraan 
komt. Het proces dat eraan voorafgaat is nochtans 
minder vanzelfsprekend, zeg maar: complex. 
De winning en distributie van drinkwater gaan 
gepaard met enorme investeringen. Bovendien 
kunnen klimaatsveranderingen, vervuiling, 
verspilling en overconsumptie de toekomstige 
waterreserves  bedreigen. Dit voorkomen is een 
taak van ons allemaal. 

www.VERSdRinkwatER.bE

waTer 
heT blauwe goud
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De Watergroep De Watergroep ontwikkelde samen 
met Technopolis ‘de WaterWaaier’. 
Via 10 wetenschappe-leuke proefjes 
kunnen kinderen een aantal principes 
rond water en drinkwater ontdekken. 
Voor gebruik thuis of in de klas.
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De Watergroep De brochure ‘Waterwijs met 
professor Aquarius’ bundelt 
nuttige en leuke weetjes over 
de watercyclus, de productie 
en distributie van drinkwater, 
waterzuivering, water in de derde 
wereld, zuinig omspringen met 
water,… Voor jongeren vanaf 10 jaar, 
voor gebruik thuis en in de klas. 

Water-link Folder ‘Kraantjeswater, 
Drinkbaar?’

Tips •	 Drink	geen	water	uit	het	warmwatercircuit.

•	 Ontsmet	regelmatig	de	kraanmond.	

•	 Ontsmet	flexibele	leidingen	met	bleekwater.

•	 Hang	de	vaatdoek	niet	over	de	kraan.	Het	kan	
bacteriële	problemen	veroorzaken.

•	 Door	water	ijskoud,	met	ijsblokjes	erin	te	
drinken,	valt	u	sneller	af.		Hierdoor	kan	u	wel	
100	calorieën	extra	verbranden.	Uw	lichaam	
verbruikt	namelijk	meer	energie	om	koud	
water	op	lichaamstemperatuur	(37	graden	
Celsius)	te	krijgen.

•	 Water	kan	u	drie	dagen	bewaren	in	de	koel-
kast.	

•	 Nieuwbouwwoning?	Leidingen	spoelen!	Bij	
een	nieuwbouwwoning	is	het	verstandig	om	
de	eerste	drie	maanden	dagelijks	vóór	het	
eerste	gebruik	de	nieuwe	leidingen	door	te	
spoelen.	Dat	geldt	voor	leidingen	en	kranen	
die	gebruikt	worden	voor	het	bereiden	van	
voedsel	of	om	uit	te	drinken.
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Administratieve	zetels

AWW	•	Mechelsesteenweg	66	•	2018	Antwerpen
T	078	35	35	09	•	klant.aww@water-link.be

TMVW	•	Stropstraat	1	•	9000	Gent
T	078	35	35	99	•	klant.tmvw@water-link.be

www.water-link.be

Kraantjeswater?	
Drinkwater!

Om	onze	klanten	nog	meer	zekerheid	te	geven	dat	
het	geleverde	drinkwater	van	uitstekende	kwaliteit	
is,	werken	we	samen	met	het	onafhankelijke	
instituut	Quality	Control,	dat	aan	ons	water	een	
extern	kwaliteitslabel	toekent.	Dit	betekent	dat	onze	
eigen	staalnames	nog	eens	extra	gecontroleerd	en	
gevalideerd	worden.

Water-link Folder ‘Het gebruik van 
regenwater’

www.dewatergroep.be

Eén voedingsleiding met systemen van bijvulling

Als de voorraadtank dreigt leeg te komen in een periode van langdurige droogte, kan bij een installatie met één  
voedingsleiding de bijvulling op twee verschillende manieren gebeuren:

Bijvulling van de regenwaterput
De gebruiker moet het niveau van de regenwaterput regelmatig controleren. In droge periodes kan u bij een lage regen-
waterstand regelmatig een hoeveelheid drinkwater op een gecontroleerde manier bijvullen. 

Bijvulling via een buffertank (manueel of automatisch)
Ook in dit geval dient de gebruiker zelf het niveau in de regenwaterput in het oog te houden en, als het niveau te laag 
komt, om te schakelen naar een buffertank gevuld met drinkwater. Dit kan via het bedienen van een aantal afsluit- 
kranen. Dergelijk systeem kan ook geautomatiseerd worden in functie van het peil van de regenwaterput. Het is be-
langrijk erop toe te zien dat geen drinkwater ongemerkt kan terugvloeien naar de regenwaterput: dan kunnen immers 
grote hoeveelheden drinkwater verloren lopen via de overloop van de tank, met een zeer hoge waterrekening als ge-
volg. De onderbreking moet conform zijn met de technische voorschriften (beveiliging type AB). U kan deze voorschrif-
ten verkrijgen bij uw sectoraal dienstencentrum of downloaden van www.dewatergroep.be.
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Het gebruik van regenwater
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Water-link Folder ‘Elke liter, 
weloverwogen’ 

     Elke liter 
     weloverwogen

Kleine lekken, grote gevolgen 

Een toilet dat een halve liter water per minuut 
verliest, zorgt voor een verspilling van 720 liter water 
per dag, of 260 000 liter per jaar. 

Een lekkend toilet…

•	 suist meestal (maar niet altijd!) 

•	 kan u zelf ook soms opsporen, bijvoorbeeld door 
een stukje toiletpapier onder de rand te hangen. 

Bij een druppende kraan komen per dag al 
gauw 100 liter of tien volle emmers proper water 
ongebruikt in het riool terecht! Lekt uw kraan, 
controleer dan of het afsluitleertje of -rubbertje niet 
versleten is.

Regenwater: niet drinkbaar, wel bruikbaar 

In ons regenrijke Vlaanderen kan u aardig wat 
besparen op uw drinkwaterfactuur door een 
regenton te voorzien. Regenwater is immers uiterst 
geschikt om de tuinplanten te begieten, uw fiets of 
auto te wassen, uw terras of stoep te schuren,…  

Als u een regenwaterinstallatie voorziet, is het 
regenwater bovendien ook bruikbaar om het toilet 
mee door te spoelen, de schoonmaak binnen in huis 
te doen en zélfs voor de wasmachine. 

Administratieve zetels

AWW	•	Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen
T 078 35 35 09 •	klant.aww@water-link.be

TMVW	•	Stropstraat 1	•	9000 Gent
T 078 35 35 99 •	klant.tmvw@water-link.be

www.water-link.be
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Water-link Folder ‘Waterhardheid’

Waterhardheid

Administratieve zetels

AWW • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen
T 078 35 35 09 • klant.aww@water-link.be

TMVW • Stropstraat 1 • 9000 Gent
T 078 35 35 99 • klant.tmvw@water-link.be

www.water-link.be
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Logo Gezond+ ‘Wild van Water’ is een educa-
tief pakket voor het basisonderwijs 
met als doel dat leerlingen meer 
water drinken en voldoende en op 
een natuurlijke wijze plassen. Het 
pakket bevat materiaal voor directies, 
schoolpersoneel en oudervereni-
gingen (schoolniveau), leerkrachten 
en leerlingen (klasniveau) en ouders 
(thuisniveau). 

http://tmvw.water-link.be/_uploads/documenten%2520water-link/05092012_elkeliterweloverwogen_web.pdf


Agentschap Zorg 
en Gezondheid, 
afdeling Preventie

Folder ‘Hou je drinkwater 
loodvrij’ 

Loodproblematiek doorgelicht 
Gebruik van lood in de loodgieterij 
Lood kan van nature niet voorkomen in drinkwater. Wanneer water 
door een loden leiding loopt, kan er wel lood oplossen in het 
water en zo in het drinkwater terechtkomen. De belangrijkste 
bronnen van lood in het drinkwater zijn dan ook leidingen en 
fittingen. 
Lood werd heel lang gebruikt voor het maken van waterleidingen. 
Ook in lasmateriaal werd lood gebruikt: voor het aan elkaar lassen 
van koperen leidingen, voor lasstukken aan pompen en tellers, 
voor soepele verbindingsstukken, … Lood is immers sterk, water
dicht en toch buigzaam: ideaal dus voor de loodgieterij. Ook bij de 
aanleg van het openbaar waterdistributienetwerk werd lood 
gebruikt en dan vooral om via de 'aftakking' het drinkwater van de 
hoofdleiding tot in de huizen te brengen. Toen andere materialen 
zoals koper en kunststofproducten beschikbaar kwamen voor het 
gebruik in de sanitaire binneninstallatie, kwam lood als materiaal 
voor waterleidingen in onbruik. Deze producten zijn nog 
gemakkelijker te hanteren voor gebruik in sanitaire binneninstal
laties. Ze zijn bovendien ook veiliger voor de drinkwaterkwaliteit. 

Lood als oud zeer, risico het grootst in 
oude gebouwen 
Het gebruik van lood voor waterleidingen is volledig stopgezet. 
Zowel in de loodgieterij als in het openbaar waterdistributie
netwerk wordt lood niet meer gebruikt. Als je huis gebouwd is na 
1970 is de kans zeer klein dat er lood aanwezig is. 
Hoewel al veel lood werd vervangen, is er in oudere huizen en 
publieke gebouwen wel nog een reëel risico dat er loden lei
dingen of fittingen in de binneninstallatie aanwezig zijn of dat er 
nog loden aftakkingen zijn. Lood in het drinkwater is in de meeste 
gevallen afkomstig van loden leidingen. 
Daarnaast kunnen ook kleine hoeveelheden lood in het leiding
water oplossen afkomstig van soldeersel en messing van kranen en 
van ander materiaal zoals gegalvaniseerd metaal. De te verwachten 
loodgehaltes liggen in deze gevallen lager dan bij loden leidingen. 

Meer info  
Voor een controle van uw drinkwater op lood kan je terecht 

bij de erkende labo's of bij je drinkwatermaatschappij. 

Over de gezondheidsaspecten van lood vind je informatie bij het  
Agentschap Zorg en Gezondheid op  

http://www.zorgengezondheid.be/water.aspx 

Over de drinkwaterkwaliteit vind je informatie bij VMM op 
www.vmm.be/water/drinkwater 

MEER WETEN 
Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet de VMM te 
contacteren. Meer informatie vind je op onze website, 

www.vmm.be. 
Specifieke vragen kan je stellen aan het Infoloket,  

info@vmm.be, tel. 053 72 64 45. 

HOU JE DRINKWATER  
LOODVRIJ 

Leidingwater is van goede kwaliteit 

In Vlaanderen leveren de watermaatschappijen ons drinkwater via 
een openbaar distributienetwerk. Dit water moet van optimale 
kwaliteit zijn. De watermaatschappijen zijn bij wet verplicht om 
steeds veilig en gezond water te leveren, zodat het drinkwater aan 
de kraan aan talrijke strenge kwaliteitseisen voldoet. De water
maatschappijen controleren dit drinkwater zeer regelmatig. De 
Vlaamse overheid houdt hier toezicht op. Uit deze controles blijkt 
dat het leidingwater in Vlaanderen van zeer goede kwaliteit is. 
De Wereldgezondheidsorganisatie is van mening dat het drink
water in WestEuropa geen besmettingsrisico's meer inhoudt. Het 
is vrij van bacteriën, virussen en parasieten. Maar de 
Wereldgezondheidsorganisatie merkt wel op dat ons drinkwater 
nog te verbeteren is op chemisch gebied en meer specifiek op het 
gebied van de aanwezigheid van lood. 

Gezondheidsnorm lood 
De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert voor lood in 
drinkwater een concentratie van minder dan 10 microgram per 
liter water (één microgram is één miljoenste van een gram). 
Om deze richtwaarde te respecteren wordt lood als materiaal in 
het leidingnet best geweerd, zowel in het openbaar distribu
tienet als in de binneninstallaties. 
Om de watermaatschappijen voldoende tijd te geven om loden 
aftakkingen en aansluitingen te vervangen is er een over
gangsperiode van kracht tot eind 2013. Tot dan geldt een 
wettelijke norm van 25 microgram per liter water. Daarna geldt 
de gezondheidsnorm van 10 microgram per liter water. Ook 
jouw binneninstallatie kan verantwoordelijk zijn voor een 
hogere loodbelasting van je drinkwater. 
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Agentschap Zorg 
en Gezondheid, 
afdeling Preventie

‘Veilig omgaan met kraantjes-
water op school’ is een brochure 
voor scholen om na te gaan of er 
veilig en gezond kraantjeswater kan 
gedronken worden op school. Het 
bevat onder andere een stappen-
plan voor het opsporen van loden 
leidingen.  

VEILIG OMGAAN MET 
KRAANTJESWATER OP SCHOOL

Richtlijnen voor schooldirecties
en schoolbesturenVMM Brochure ‘goed geregeld = geld 

gespaard’ 

GOED 
GEREGELD      
= 
GELD 
GESPAARD
Alles over water, rechten 
en plichten op een rijtje.

€

Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.
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Water, de beste keuze als je dorst hebt!
Met de vakantie voor de deur hopen we allemaal weer op een heerlijk warme zomer. Maar op warme dagen 
verlies je meer vocht door te zweten, en moet je dus ook meer drinken om fit te blijven. De normale aanbeveling 
is 1,5 liter water per dag. Tijdens een hittegolf drink je best een halve liter extra. Maar niet alle soorten water zijn 
even gezond.

Water = water?
Over regenwater bestaat weinig discussie, dit is niet geschikt voor consumptie. Ook putwater wordt in 
Vlaanderen sterk afgeraden voor consumptie. Slechts 1 op 10 waterputten in Vlaanderen levert drinkbaar water. 
Vele putten zijn besmet met chemische stoffen en/of met bacteriën en bovendien kan de kwaliteit van putwater 
heel snel wijzigen. Zelfs als je dus de kwaliteit van je putwater vorige maand liet controleren, is het mogelijk dat 
die kwaliteit nu al sterk achteruit is gegaan.

Flessenwater en leidingwater kan je beide wel dagelijks drinken. Voor zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen 
tot 9 jaar is het wel belangrijk om het etiket van flessenwater te  bekijken. Fluorrijk drinkwater (meer dan 2 mg/
liter) is voor hen niet geschikt.  Leidingwater heeft tegenover flessenwater enkele sterke troeven: de scherpe 
prijs, de vlotte beschikbaarheid en het vermijden van verpakkingsafval. De kwaliteit van het leidingwater in 
Vlaanderen wordt bovendien vaak gecontroleerd en is zeer goed.

Het is wel belangrijk om zeker te zijn dat je geen loden leidingen in huis hebt. Pas dan kan je volop genieten van 
de voordelen van kraantjeswater. De beslissingsboom helpt je om te weten of je thuis loden leidingen hebt, maar 
je kan ook advies vragen aan een loodgieter.

Heb je loden leidingen in huis en kan je ze niet meteen vervangen, houd dan rekening met volgende tips:
• Gebruik geen water na stilstand van meer dan 6 uur. Laat in dat geval het eerste water lopen tot je voelt  
 dat de temperatuur van het water constant blijft
• Gebruik geen water uit de warmwaterleiding om voeding of dranken te bereiden
• Gebruik geen waterontharders
• Gebruik het water niet voor zuigelingenvoeding
• Koop liever flessenwater voor kinderen en zwangere vrouwen

Santé!

Bijlage 1: 
Waterdaad 2: 
Publiceer een artikel
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Flessenwater, leidingwater, putwater, regenwater?

Regenwater en putwater
Niet alle watersoorten zijn even gezond. Over regenwater bestaat weinig discussie, dit is niet  geschikt voor 
consumptie. Ook putwater wordt in Vlaanderen sterk afgeraden voor consumptie.
Slechts 1 op 10 waterputten in Vlaanderen leveren drinkbaar water. Vele putten zijn immers besmet met chemi-
sche stoffen en/of met bacteriën. Bovendien kan de kwaliteit van putwater heel snel wijzigen. Zelfs als u dus de 
kwaliteit van uw putwater vorige maand liet controleren, is het mogelijk dat die kwaliteit nu al sterk achteruit is 
gegaan.

Flessenwater en leidingwater
Deze zijn beiden geschikt om dagelijks te drinken. Voor zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen tot 9 jaar is 
het wel belangrijk om het etiket van mineraalwater te  bekijken. Fluorrijk drinkwater ( meer dan 2 mg/l) is voor 
hen niet geschikt. Leidingwater heeft enkele sterke troeven: de scherpe prijs, de vlotte beschikbaarheid en het 
vermijden van verpakkingsafval.
Loden leidingen
De kwaliteit van het leidingwater in Vlaanderen is zeer goed. Het is echter belangrijk om zeker te zijn dat u geen 
loden leidingen in huis heeft. Pas dan kan u volop genieten van de voordelen van uw kraantjeswater. De beslis-
singsboom helpt je om te weten of je thuis loden leidingen hebt of niet. Je kunt ook advies vragen aan je lood-
gieter.

Heeft u toch loden leidingen  en kan u ze niet meteen vervangen, hou dan rekening met volgende tips:
Gebruik geen water na stilstand van meer dan 6 uur. Laat in dat geval het eerste water lopen tot je voelt dat de 
temperatuur van het water constant blijft

• Gebruik geen water uit de warmwaterleiding om voeding of dranken te bereiden
• Gebruik geen waterontharders
• Gebruik het water niet voor zuigelingenvoeding
• Koop liever flessenwater voor kinderen en zwangere vrouwen

Proost!

Bijlage 1: 
Waterdaad 2: 
Publiceer een artikel
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Er is water en water
 
We zijn het er allemaal over eens. Water is essentieel om te overleven. Een mens kan enkele weken in leven 
blijven zonder voedsel. Zonder vocht hou je het maar een paar dagen vol. Elke dag 1,5 liter drinken is de bood-
schap. Wie sport of zware lichamelijke arbeid verricht en meer vocht verliest door transpiratie wordt aanbevolen 
om meer te drinken. Idem in tijden van grote warmte in de zomer.

Water is de ideale dorstlesser: het bevat geen vet, geen cholesterol en geen calorieën. Regelmatig water drinken 
onderdrukt bovendien het hongergevoel. Een ideale slankhouder dus.

Er is keuze te over. Je vindt water met of zonder bubbels, verschillende soorten water met een eigen subtiele 
smaak of een specifieke mineralensamenstelling of je houdt het eenvoudig en tapt gewoon water van de kraan. 
Ten slotte kan je je ook laten verleiden door een charmante of prachtige fles die zo op de gastentafel kan. Welke 
soort je ook in de handel koopt, op de kwaliteit wordt van bovenaf steeds nauwlettend toegezien.
Welke soorten water zijn er?
Leidingwater wordt geleverd via het openbaar waterleidingsnet en is geschikt voor menselijke consumptie. Het is 
wettelijk onderworpen aan regelmatige controles van verschillende parameters en moet voldoen aan bepaalde 
maximaal toelaatbare waarden (bv. chloor) en bepaalde minimumwaarden (bv. calcium- en magnesiumgehalte).

Bronwater is afkomstig van een bron die wordt bevoorraad door oppervlakkige waterlagen. Hierdoor is de 
chemische samenstelling seizoensgebonden, dit wil zeggen beïnvloedbaar door de atmosferische neerslag en het 
klimaat. Dit betekent ook dat contaminanten (ongewenste bestanddelen) snel de kwaliteit van bronwater kunnen 
aantasten. Daarom moet er steeds streng worden toegezien op de kwaliteit van bronwater.

Natuurlijk mineraalwater is afkomstig van dieper gelegen lagen uit een strikt afgebakend geologisch gebied. 
De samenstelling en de temperatuur van het water is zeer stabiel binnen natuurlijke schommelingen, ongeacht 
de wisselende seizoensomstandigheden. Voor mineraalwater schrijft de wet geen normen voor wat betreft de 
gehaltes aan minerale zouten. Natuurlijk mineraalwater mag niet in de handel worden gebracht zonder vooraf-
gaande toelating van de Minister van Volksgezondheid op basis van een verslag van de Algemene Eetwarenin-
spectie.

Bron: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1092

Bijlage 1: 
IWaterdaad 2: 
Publiceer een artikel
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Serveer in vier borrelglaasjes vier verschillende soorten water. Drie van de vier waterglaasjes vul je met 
bron- of mineraalwater (flessenwater), bijvoorbeeld Spa, Chaudfontaine, Evian. Het laatste glaasje vul je met 
kraantjeswater. Serveer het water allemaal even fris,  anders mislukt de test. Vraag aan de proever of hij/zij een 
verschil proeft, wat het lekkerste smaakt en of hij/zij het kraantjeswater kan aanduiden. 

Bijlage 1: 
Waterdaad 3: 
Proeven met de 
smaaktest
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Bijlage 1: 
IWaterdaad 4: 
Natte e-mails

bink
griet

Een avonturentocht door 
waterwerelden 

www.drinkbinkenwatergriet.be
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Literatuurlijst

Over water : de belangen van het drinkwater in het West-Europa 
van de eenentwintigste eeuw 
Auteur: Pierre Cornut

Smaakmakend water
Auteur: Karst Hoogsteen

Water 
Auteur: Gerry Bailey , Steve Way, Steve Boulter
Onderwerp: Water

Bijlage 1: 
Waterdaad 5: 
Waterhoek = leesplezier 
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Water 
Auteur: Trevor Day

Blauw goud : de strijd tegen de privatisering van water door multi-
nationals 
Auteur: Maude Barlow, Tony Clarke

Water 
Auteur: Chris Oxlade

Bijlage 1: 
Inspiratie voor een 
waterdaad
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Water 
Auteur: Alexandra Fix

Water : bron van leven en ontwikkeling

Water : bron van leven en conflicten 
Auteur: Frank Maes, Piet Willems

Bijlage 1: 
Inspiratie voor een 
waterdaad
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Water : spannende proefjes met water en ijs 
Auteur: Ulrike Berger  , Detlef Kersten

Water 
Auteur: Pamela Grant, Arthur Haswell

Aarde zonder water
Auteur: Aleksandr Skorobogatov

Bijlage 1: 
Inspiratie voor een 
waterdaad
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Geen zee maar water
Auteur: Gijs IJlander

Een steen onder water: de geheime correspondentie van Fradique 
Mendes
Auteur: José Eduardo Agualusa

 

Bijlage 1: 
Inspiratie voor een 
waterdaad
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Mevrouw Drupjes
sprankelend educatief kindertheater over water
Mevrouw Drupjes, steeds in haar nupjes, neemt ~door het 
water van de zee~ allen mee. 
Er is een voorstelling voor kleuters, een voor 1e graad en 
2e graad basisonderwijs. Deze vertelproductie met als 
thema ‘water’ is een speelse aaneenschakeling van een 
golfje poëzie, een druppel fabel, een kubiekje filosoferen 
met kinderen, kabbelende woordspelingen en een bruisend 
verhaal. We shaken dit met de nodige danspasjes en de 
inbreng van de kinderen lekker door elkaar.
Mevrouw Drupjes is in theaters, scholen, bibliotheken, 
jeugd- & buurthuizen of gelijkaardig opvoerbaar. De opstel-
ling van decor en achterdoek is gedeeltelijk aan te passen 
aan de beschikbare speelruimte. Bij een kleine, akoestische 
voorstelling zetelt het publiek, gezeten op waterkussentjes 
(door ons meegebracht), in het decor.

 1

 
   

   

 

Mevrouw 
Drupjes 

~ 
~ sprankelend educatief kindertheater over watersprankelend educatief kindertheater over watersprankelend educatief kindertheater over watersprankelend educatief kindertheater over water ~ 

 
Mevrouw Drupjes, steeds in haar nupjes, neemt ~door het water van de zee~ allen mee. 

Mevrouw Drupjes werd in opdracht van de Water Intercommunale IGEMO  
door Tine Hofman geproduceerd. 

Er is een voorstelling voor kleuters, een voor 1e graad en 2e graad basisonderwijs. 
 

Deze vertelproductie met als thema ‘water’ is een speelse aaneenschakeling vanDeze vertelproductie met als thema ‘water’ is een speelse aaneenschakeling vanDeze vertelproductie met als thema ‘water’ is een speelse aaneenschakeling vanDeze vertelproductie met als thema ‘water’ is een speelse aaneenschakeling van    
een golfje poëzie, een druppel fabel, een kubiekje filosoferen met kinderen, kaeen golfje poëzie, een druppel fabel, een kubiekje filosoferen met kinderen, kaeen golfje poëzie, een druppel fabel, een kubiekje filosoferen met kinderen, kaeen golfje poëzie, een druppel fabel, een kubiekje filosoferen met kinderen, kabbelende bbelende bbelende bbelende 
woordspelingen en woordspelingen en woordspelingen en woordspelingen en een een een een bruisend verhaal. We shaken dit met de nodige danspasjes en de bruisend verhaal. We shaken dit met de nodige danspasjes en de bruisend verhaal. We shaken dit met de nodige danspasjes en de bruisend verhaal. We shaken dit met de nodige danspasjes en de 

inbreng van de kinderen lekker door elkaar. inbreng van de kinderen lekker door elkaar. inbreng van de kinderen lekker door elkaar. inbreng van de kinderen lekker door elkaar.     
De blauwe draad bij alle fragmenten zorgt ervoor dat kinderen telkens weer aangenaam De blauwe draad bij alle fragmenten zorgt ervoor dat kinderen telkens weer aangenaam De blauwe draad bij alle fragmenten zorgt ervoor dat kinderen telkens weer aangenaam De blauwe draad bij alle fragmenten zorgt ervoor dat kinderen telkens weer aangenaam 

verrast zijn en op ‘sleeptouw geverrast zijn en op ‘sleeptouw geverrast zijn en op ‘sleeptouw geverrast zijn en op ‘sleeptouw genomen‘ blijvennomen‘ blijvennomen‘ blijvennomen‘ blijven. 
 

Mevrouw Drupjes is in theaters, scholen, bibliotheken, jeugd- & buurthuizen of gelijkaardig 
opvoerbaar. De opstelling van decor en achterdoek is gedeeltelijk aan te passen aan de 

beschikbare speelruimte. Bij een kleine, akoestische voorstelling zetelt het publiek,  
gezeten op waterkussentjes (door ons meegebracht), in het decor. 

 
 
www.tinehofman.be     www.kipvantroje.be  

Watertanden
Water tanden van oude groenten en vergeten fruit. Verhalen 
over hop en aardbei en Schaarbeekse krieken, smaakmakend 
fantaseren over kardoen en spruiten. Vertelsels uit het
hoppeveld, over appels zonder slangen, over hoe de zurkel 
de pan uit swingt, hoe warmoes je warm houdt en hoe je 
aardperen uitdeelt.
Een voorstelling om van te smullen. Overgoten met een saus 
van verhalen, versierd met toefjes
poëzie en opgediend met krokante woordspelingen. Voor 
lekkerbekken die willen smikkelen met
een glimlach en gevoel voor fantasie.
Dit lekker brokje verteltheater kan doorgaan in bibliotheken, 
klassen, culturele & ontmoetingscentra,
jeugd- & dienstencentra, tuinen, musea … Ook voor afde-
lingen van Femma, Ons, Landelijke Gilden, Gezinsbond en 
gelijkaardig spelen wij graag.

Kip van Troje .  reizend speeltheater 
eendrachtstraat 172  .  9000 gent  .  09/223.06.64    

0478/37.45.34  .  kip@kipvantroje.be . 0473/97.38.64 
737-0027832-36  .  www.kipvantroje.be  .  btw 0473 099 583 

 

 
Een vertelproductie voor volwassen lekkerbekken.  

 

   
Watertanden 
 

   
Water tanden  van oude groenten en vergeten fruit. Verhalen over hop en aardbei en 
Schaarbeekse krieken, smaakmakend fantaseren over kardoen en spruiten. Vertelsels uit het 
hoppeveld, over appels zonder slangen, over hoe de zurkel de pan uit swingt, hoe warmoes 
je warm houdt en hoe je aardperen uitdeelt. 
 
Een voorstelling om van te smullen. Overgoten met een saus van verhalen, versierd met toefjes 
poëzie en opgediend met krokante woordspelingen. Voor lekkerbekken die willen smikkelen met 
een glimlach en gevoel voor fantasie. 
 
Dit lekker brokje verteltheater kan doorgaan in bibliotheken, klassen, culturele & ontmoetingscentra, 
jeugd- & dienstencentra, tuinen, musea …  Ook voor afdelingen van Femma, Ons, Landelijke Gilden, 
Gezinsbond en gelijkaardig spelen wij graag. 
 
speelformule Watertanden 
Semi-akoestisch met muzikant: kleine voorstelling met 
livemuziek 
1 acteur + 1 muzikant ~  gezien het poëtische karakter kunnen er bij 
deze spelvorm per opvoering best max. 120 personen aanwezig zijn. 
Spel ca 70’ 
   

Prijskaartje zonder extra speeluur: 
345 euro (1) 450 euro (2)** 600 euro (3) 730 euro (4) 
voorstellingen op één dag op zelfde locatie. Vanaf 51 
toeschouwers: 4 euro per persoon meerprijs. 
 

Mogelijke extra: 
Als kers op de taart kan er gekozen worden voor een extra 
speeluur met Willi De Block. Hij combineert op een unieke wijze 
accordeon en zang, doorspekt met een vleugje humor. Wat je nog 
eens graag wilde horen: iets uit het Vlaamse repertoire waar we 
mee opgroeiden, uit de kleinkunst, Frans chanson of iets Iers. 
Meezingen is de boodschap. Ambiance verzekerd. 

Prijskaartje met extra speeluur: 
485 euro (1) 545 euro (2)** 690 euro (3) 800 euro (4) 
voorstellingen op één dag op zelfde locatie  Prijzen 
geldig tot 50 kijkers, per extra toeschouwer: 5 euro per 
persoon meerkost 

Vervoer: 0.48 euro/km   BTW: 6% 
**  prijs voor 2 voorstellingen die in zelfde dagdeel (bv. voormiddag) vallen, zoniet +15% meerprijs. 

 
Spel  Marc Beyst  ~ Tekst en regie  Tine Hofman  

 Muzikale omkadering een van onze huismuzikanten/Willi De Block 
 
 

 

Bijlage 1: 
Waterdaad 6: 
Toneelstukken
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Waterdaad 7: Creatief met water
>> http://leoneonderstal4dbasis.blogspot.be/2011/02/blog-post.html 

Waterdaad 8: Watercafédebat
Start het watercafé met een informatief en liefst interactief gedeelte. Dat kan aan de hand van een infosessie/
workshop over het belang van kraantjeswaterconsumptie bij kinderen en jongeren. Organiseer vervolgens een 
debat over de maatschappelijke opdracht van de (jeugd)vereniging: in hoeverre is het de verantwoordelijkheid 
van de jeugdvereniging om kinderen en jongeren bewust te maken van de voordelen van kraantjeswater drinken? 

Waterdaad 9: Maak uw personeel wild van water
Tips voor het personeel

• Voorzie waterkoelers of drinkfonteinen.
• Koop mooie glazen aan.
• Bied water aan tijdens vergaderingen en recepties.
• Zet waterkannen op de bureaus.
• Breng een bezoek aan een waterzuiveringsstation.
• Speel een spel waarbij als beloning waterkannen of waterflessen gewonnen kunnen worden. 
• Maak watercocktails met schijfjes citroen, komkommer of munt voor tijdens recepties.
• Voorzie in een drankenautomaat meer water dan frisdranken. Plaats water bovenaan in de automaat en  
 frisdrank onderaan.
• Hang de voordelen van het water drinken uit in de keuken ofop de bureaus. 
• Verzend reminders via interne mail om collega’s aan te sporen om meer water te drinken.
• Laat het personeel een vochttest invullen >> zie bijlage 2

• Overloop het stappenplan voor loden leidingen >> zie bijlage 3

Bijlage 1: 
Waterdaad 7: Creatief met water
Waterdaad 8: WatercafEdebat
Waterdaad 9: Maak uw personeel 
wild van water
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Waterdaad 10: Naar toilet met pret
Voor de lidkaart betalen de burgers een kleine bijdrage. Met deze bijdrage worden horecazaken gesponsord voor 
het onderhoud en het openbaar maken van hun toilet. 
Wanneer de lidkaart als “scankaart” kan gebruikt worden, is het interessant om bij openbare sanitaire voorzie-
ningen een scansysteem te installeren zodat met de kaart het toilet kan geopend worden. Zo vermijd je vanda-
lisme en misbruik van openbare toiletten. Breng burgers op de hoogte van dit systeem. 
Info rond correct gebruik van sanitaire voorzieningen vind je via deze link: http://www.wildvanwater.be/Wonder-
wijs/Materiaal/Sanitairevoorzieningen.aspx 

Nuttige links
 ● Drinkbink en Watergriet: >> www.logogezondplus.be/drinkbinkenwatergriet

 ● Codex Welzijn op het Werk
• >> Koninklijk Besluit dd. 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen  

 moeten beantwoorden

• >> www.werk.belgie.be

 ● Regelgeving toegankelijkheid 
• >> Vlaanderen: Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid 

• >> Brussel (Titel IV): Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

 ● Handboek toegankelijk gebouw: >> www.toegankelijkgebouw.be

 ● Instrument Duurzame Scholenbouw
• >> http://www.scholenbouwen.be/publicaties/naar-een-inspirerende-leeromgeving 

 ● Wild van water: drink- en plasbeleid in het basisonderwijs. >> www.wildvanwater.be

Bijlage 1: 
Waterdaad 10: 
Naar toilet met pret
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Bijlage 2: 
Vochttest ‘Drinkbink 
en Watergriet’
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DE VOCHTTEST
Ontdek wat je drinkt en geniet meer van je leven.

Drinken: ti ps voor elke dag
• Kraantjeswater is minstens even gezond en bovendien veel goedkoper dan fl essenwater. 
• Van koffi  e, thee en andere cafeïnehoudende dranken kun je best niet meer dan een halve 

liter per dag drinken (= 4 koppen of 3 glazen).
• Beperk het gebruik van frisdrank in je gezin. Hou de frisdrank enkel voor speciale gele-

genheden.
• Alcoholische dranken rekenen we niet mee in de vochtt est. Zij zorgen niet voor extra 

vocht.

Vul in hoeveel je gisteren hebt gedronken.

… glazen water x 150 ml/glas … ml
… glazen of koppen melk of andere melkproducten x 150 ml/glas of kop … ml
… koppen koffi  e, granenkoffi  e of thee x 125 ml/kop … ml
… glazen (light) frisdrank, groentesap of fruitsap x 150 ml/glas … ml
… borden soep x 250 ml/bord … ml

TOTAAL … ml

Jouw score voor gisteren.

• Minder dan 1 l (1000 ml)
Elke dag minstens 1,5 l drinken is ideaal. Je zult je beslist beter voelen als je wat meer drinkt.
Liefst water en halfvolle melk.

• Tussen 1 en 1,5 l (1000 tot 1500 ml)
Je bent op de goede weg. Drink gerust nog wat meer, want elke dag minstens 1,5 liter drinken is ide-
aal. Je zult je er goed bij voelen. Liefst water en halfvolle melk.

• 1,5 l (1500 ml) of meer
Profi ciat, je drinkt voldoende. Kies je ook bij voorkeur water en halfvolle melk?
Dat is lekker en heel gezond.

‘Drinkbink en Watergriet’ 

‘Drinkbink en Watergriet’ is een project rond water. Met dit project willen we op een 
speelse manier kinderen en volwassenen uitdagen om meer water te drinken. 

Waarom water? 
• Water is dé basis van een gezonde voedingssti jl. 
• Water is één van de belangrijkste bouwstoff en van ons lichaam.
• Om onze gezondheid, welzijn en vitaliteit te bewaren wordt aangeraden om dagelijks 1.5l 

water te consumeren. 
• Water is toegankelijk voor iedereen 
• Kraantjeswater is de beste koop, duurzaam voor het milieu en een gezonde dorstlesser 

voor jong en oud.

Contacteer Logo Gezond+ vzw voor meer informati e rond Drinkbink en Watergriet. 
Contactpersoon: jasmien.pauwels@gezondplus.be /  www.logogezondplus.be

bink
griet
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Bijlage 3: 
stappenplan loden 
leidingen

VEILIG OMGAAN MET 
KRAANTJESWATER OP SCHOOL

Richtlijnen voor schooldirecties
en schoolbesturen

32
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een project van:                                           met financiële steun van:
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