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TE WATER

Proef de bron
Kraanwater, bronwater en
mineraalwater. Wat zijn nou
eigenlijk de verschillen?
door Tim van Boxtel
T.vBoxtel@bndestem.nl
ROOSENDAAL – Het zijn allemaal

doorzichtige vloeistoffen die de
dorst prima lessen. Kraanwater,
bronwater en mineraalwater: de
overeenkomsten zijn gemakkelijker op te noemen dan de verschillen. Vooral die laatste twee
categorieën lijken veel op elkaar.
En toch is er wel degelijk een verschil, legt woordvoerder Roy van
der Ploeg van het Voedingscentrum uit. „Mineraalwater moet
meteen bij de bron gebotteld
worden, bronwater niet.” De samenstelling zorgt voor nog een
onderscheid;
mineraalwater
moet een bepaalde, constante minerale samenstelling hebben. De
andere twee niet. De bekende
merken als Spa, Bar-le-Duc en
Chaudfontaine zijn mineraalwateren.
Het verschil tussen kraanwater
en de andere twee is duidelijker:
bronwater en mineraalwater
moeten van een bron getapt worden, terwijl kraanwater ook uit
bijvoorbeeld de grond of regen
gehaald mag worden. Het moet
daarna chemisch behandeld worden, zodat het aan de eisen van
de Nederlandse Drinkwaterwet
voldoet. En die zijn hoog, aldus
Tetsuro Miyazaki, mede-oprichter van het bedrijf KRNWTR.
Zijn bedrijf doet er alles aan om
mensen aan het drinken van
kraanwater te krijgen. „Dat doen
wij voornamelijk omdat de plastic wegwerpflesjes waarin bronen mineraalwater verkocht worden, ontzettend slecht zijn voor
het milieu. Die worden na het
drinken weggegooid en in Neder-

land niet of nauwelijks gerecycled, wat leidt tot een flinke toename van de CO2-uitstoot. Daarom proberen wij mensen te overtuigen van de schoonheid van
kraanwater, en verkopen wij
spullen als karaffen, glazen flessen en T-shirts met ons keurmerk erop.”
Niet alleen ergernis, maar ook
nieuwsgierigheid lag aan de
bron van Miyazaki’s bedrijf.
„Wij waren ook wel benieuwd
naar de zin en onzin rondom
bronwater. En we zijn er achter
gekomen dat kraanwater in sommige gevallen even gezond is
door de hoge eisen in Nederland.
De Nederlandse kennis van water wordt ook veelvuldig geëxporteerd. Daar komt nog eens bij dat
veel bronnen, zoals die van
Bar-le-Duc, ook worden gebruikt voor kraanwater.”
Miyazaki vindt dat de producenten hun merk handig hebben gepromoot. „Een plaatje van de natuur op een flesje geeft mensen
al snel het gevoel dat het water
wel gezond zal zijn.”
Raymond Gianotten, directeur
van de Nederlandse vereniging
Frisdranken, Waters en Sappen

het lekkerste water? BN DeStem
heeft een testpanel de proef op
de som laten nemen. Frans Hazen, eigenaar van het Bergse hotel De Draak, is heel bewust bezig met water en heeft een machine om het kraanwater nog eens
extra te reinigen. Zijn plaatsgenoot Bart Oostelbos van restau-

Streep onderstaande woorden door in het diagram.
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“

(FWS), constateert wel een wezenlijk verschil tussen kraanwater en mineraalwateren. „Als er
grondwater wordt gebruikt voor
de productie van leidingwater,
komt dat altijd uit een andere
laag dan de mineraal- en bronwateren. Die laatste groep komt altijd uit een wettelijk erkende en
gecontroleerde bron. Zo krijgt de
consument een kwaliteits- en
zuiverheidsgarantie en de zekerheid dat het water niet chemisch
behandeld is. Water uit de kraan
is dus zeker wezenlijk anders
dan water uit de fles.” Hij bestrijdt dat de flesjes niet recyclebaar zouden zijn. „Alle verpakkingen die in de watersector gebruikt worden, zijn 100 procent
recyclebaar. Van fles tot dop.”

 Een glas water is gewoon
een glas water, zou je zeggen. Daar denken de kenners toch heel anders over

rant Moerstede vindt het ook belangrijk om te weten wat voor
water hij zijn klanten inschenkt.
Het derde lid van het testpanel is
Bart Wendriks, een 21-jarige inwoner van Oud Gastel, die nooit
stil heeft gestaan bij de verschillen tussen bijvoorbeeld Spa en
kraanwater. Er komen drie mineraalwateren op tafel om te keu-
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Water. We kunnen niet zonder,
maar vechten ons hele leven er al
tegen. We leven, wonen en werken ermee. We laven ons eraan,
zwemmen erin, varen erop, houden ervan en huilen er soms om.
En het is er volop. Daarom gaat
BN DeStem deze zomer
elke dag Te Water.

Zes bekers water en
BERGEN OP ZOOM – Wat is nou

van het water

Waarom is water zo mooi?
Omdat het niet in de war kan raken

Loesje

VAKANTIEWATERFOTO

 V.l.n.r. Bart Oostelbos (restaurant Moerstede), Bart Wendriks en Frans Hazen (Hotel De Draak) hebben het water

van Spa en Bar-le-Duc als beste getest. foto Edmund Messerschmidt/het fotoburo

toch zoveel verschil in smaak
ren: Spa, Bar-le-Duc en Chaudfontaine, de bronwateren Koningsbronnen en van supermarktketen
Plus worden geproefd en uiteraard staat er ook gewoon kraanwater op het testmenu.
De drie zijn unaniem in hun oordeel: Spa en Bar-le-Duc steken er
met kop en schouders bovenuit.
Wendriks is verrast over het ver-

schil wat hij proeft. „Die
Bar-le-Duc en Spa waren een
stuk verfrissender, spannender en
smaakvoller dan het water van Koningsbronnen. Het is bizar dat alle zes de bekers water bevatten,
maar toch zoveel verschillen.” Hazen vond vooral de bronwateren
drie keer niks. „Koningsbronnen
was echt niet lekker. Het was ge-

woon niet fris. Water voor de
blommen zouden wij het noemen. Het kraanwater ontliep
Bar-le-Duc en Spa niet veel.”
Oostelbos beaamt het. „In ons
land is kraanwater soms zuiverder dan bronwater, terwijl het elders naar chloor kan smaken. Ik
vond de bronwateren echt niet
lekker, het deed niks in je mond.”

Wanneer beschikte Sotel over
nieuw bewijs: daar draait het om

 Tussen de golfbrekers in Dishoek is een hoop leven te vinden. Dewi

Vermeulen zoekt naar krabben. foto Ton van Etten

Mail u vakantiefoto naar internet@bndestem.nl
Morgen gaan we de diepte in onze serie Te Water. We nemen
een kijkje in de wonderlijke onderwaterwereld.

bndestem.nl/tewater

Halsterenaar opgepakt
voor handel in drugs

