
Persbericht:	  21	  maart	  verkiezing	  lekkerste	  kraanwater	  van	  Nederland!	  

Welke	  stad	  wint	  de	  Gouden	  Kraan?	  
	  
Het	  aftellen	  is	  begonnen.	  Op	  21	  maart	  a.s.	  testen	  een	  deskundige	  jury	  en	  het	  publiek	  in	  
Utrecht	  de	  smaak	  van	  het	  kraanwater	  uit	  20	  Nederlandse	  steden.	  Welke	  stad	  wint	  de	  
gouden	  kraan	  en	  mag	  zich	  een	  jaar	  lang	  de	  stad	  met	  het	  lekkerste	  kraanwater	  van	  
Nederland	  noemen?	  

Grote	  waterproeverij	  
KRNWTR	  stimuleert	  het	  drinken	  van	  kraanwater	  als	  duurzaam	  alternatief	  voor	  
milieubelastend	  bronwater.	  Om	  te	  bepalen	  welke	  stad	  het	  lekkerste	  kraanwater	  van	  
Nederland	  heeft,	  wordt	  op	  21	  maart	  een	  grootse	  waterproeverij	  georganiseerd	  bij	  
Seats2Meet	  in	  Utrecht.	  Een	  deskundige	  jury	  zal	  met	  behulp	  van	  het	  publiek	  de	  verschillende	  
waters	  beoordelen	  op	  verschillende	  criteria	  als	  smaak,	  zachtheid	  en	  zoutgehalte.	  

De	  smaak	  van	  kraanwater	  
Kraanwater	  smaakt	  niet	  overal	  hetzelfde.	  De	  smaak	  wordt	  bepaald	  door	  het	  soort	  water	  
waarvan	  kraanwater	  wordt	  gemaakt	  (grondwater,	  oppervlaktewater	  of	  duinwater),	  de	  plaats	  
waar	  het	  wordt	  gewonnen	  en	  de	  wijze	  waarop	  het	  gezuiverd	  wordt.	  De	  hoeveelheid	  
mineralen	  in	  het	  kraanwater	  bepaalt	  uiteindelijk	  de	  smaak.	  Het	  verschil	  in	  smaak	  zegt	  niets	  
over	  de	  kwaliteit	  van	  het	  kraanwater.	  Deze	  is	  in	  heel	  Nederland	  uitstekend,	  want	  voor	  alle	  
waterbedrijven	  gelden	  dezelfde	  strenge	  normen	  en	  regels	  voor	  de	  zuivering	  van	  water.	  

De	  jury	  
De	  jury	  bestaat	  uit	  wijnjournalist	  Esmee	  Langereis	  (o.a.	  Smaak	  van	  Italië	  en	  ELLEeten),	  
journalist	  Pam	  van	  der	  Veen	  (o.a.	  ex.	  Allerhande),	  Waterkenner	  Marielle	  Thiadens	  van	  
waterproeverij.nl	  en	  chef	  kok	  /	  ondernemer	  Luite	  De	  Jager	  van	  De	  Groene	  Jager	  Catering.	  
	  
Publieksjury	  en	  oproep	  
Kraanwater	  wordt	  uit	  de	  meeste	  steden	  door	  vrijwilligers	  gebracht,	  die	  ook	  deel	  zullen	  
uitmaken	  van	  de	  publieksjury.	  We	  zijn	  nog	  op	  zoek	  naar	  deelnemers	  uit	  de	  steden:	  Assen,	  
Gouda,	  Groningen,	  Middelburg	  en	  Rotterdam.	  Vind	  jij	  het	  leuk	  om	  mee	  te	  bepalen	  welk	  
Nederlands	  kraanwater	  het	  lekkerst	  is,	  stuur	  dan	  een	  berichtje	  naar	  info@krnwtr.nl	  en	  laat	  
weten	  uit	  welke	  stad	  je	  komt.	  Je	  treinkaartje	  wordt	  uiteraard	  vergoed!	  

Deelnemende	  steden	  
Almere	  –	  Amsterdam	  –	  Arnhem	  –	  Assen	  –	  Breda	  –Den	  Bosch	  –	  Den	  Haag	  –	  Eindhoven	  –	  
Enschede	  -‐	  Gouda	  –	  Groningen	  –	  Haarlem	  –	  Leeuwarden	  –	  Lelystad	  –	  Maastricht	  –	  
Middelburg	  –	  Rotterdam	  –	  Tilburg	  –	  Utrecht	  –	  Zwolle	  

	  

Persuitnodiging	  en	  noot	  voor	  de	  redactie	  
Op	  21	  	  maart	  tussen	  12:00	  en	  14:30	  vindt	  de	  verkiezing	  van	  het	  lekkerste	  water	  van	  
Nederland	  plaats.	  U	  bent	  hierbij	  van	  harte	  uitgenodigd	  om	  daarbij	  aanwezig	  te	  zijn.	  De	  
verkiezing	  staat	  in	  het	  teken	  van	  Wereld	  Waterdag.	  Een	  deskundige	  jury	  zal	  het	  water	  



beoordelen	  en	  de	  criteria	  toelichten.	  De	  winnaar	  van	  de	  verkiezing	  wordt	  meteen	  bekend	  
gemaakt.	  Naast	  de	  stad,	  zal	  ook	  het	  betreffende	  waterbedrijf	  een	  Gouden	  Kraan	  in	  
ontvangst	  nemen.	  

Verkiezing	  lekkerste	  water	  van	  Nederland	  
Locatie:	  	   Seats2Meet	  Utrecht	  Centraal	  
Adres:	  	  	   Moreelsepark	  65,	  3511EP	  Utrecht	  
Datum:	  	   21	  maart	  2014	  
Tijd:	   	   12:00	  –	  14:30	  

Meer	  info	  
Voor	  vragen	  of	  beeldmateriaal	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Tom	  Niekamp	  (06	  –	  525	  83	  855)	  
of	  Tetsuro	  Miyazaki	  (06	  –	  285	  33	  770)	  
	  
KRNWTR	  
Watertorenplein	  4	  	  
1051	  PA	  Amsterdam	  
Tel:	  020	  57	  213	  27	  
www.krnwtr.nl	  

	  

	  


