
Waar komt mijn kraanwater vandaan?
Morgen is het Wereldwaterdag. De dag dat we stilstaan bij schoon water 

wereldwijd, dus ook bij drinkwater. Dit maken wij in Zuidwest-Nederland van 

rivier-, grond- en duinwater en ondergaat een zorgvuldig zuiveringsproces. Waar 

komt uw kraanwater eigenlijk vandaan? En welke samenstelling heeft het? Vul 

uw postcode in en zie alles over de waterkwaliteit en hardheid van het 

kraanwater bij u thuis.

Wandelen in de duingebieden van Ouddorp en 
Haamstede

De lente is begonnen, tijd voor een mooie wandeling! Bent u al 

bekend met de duingebieden op Goeree-Overflakkee en Schouwen-

Duiveland? Als u hier wandelt, ziet u hoe de duinen een belangrijke 

rol spelen in het maken van drinkwater. De duinen zijn natuurlijke 

waterfilters. Geniet van de zeldzame planten, mossen en andere 

flora.

Doe de postcodecheck

Ontdek de duinen

Kraanwaterles op school bij uw (klein)kind

Kraanwater is gezond, duurzaam en bijzonder. Dat willen we 

kinderen graag vertellen! Daarom bieden we speciaal voor de 

groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs in ons voorzieningsgebied 

leerzame gastlessen en lesmateriaal over kraanwater aan. Geheel 

kosteloos!

Gratis gastles aanvragen

“We brengen drinkwater, maar bovenal een 
kans op een betere toekomst”

Elk jaar geeft u uw meterstand door. Hoe doet 
u dat? En waarom? Bekijk de video!

De vanzelfsprekendheid dat er water uit de kraan komt, is op heel veel plekken 

in de wereld iets om van te dromen. Want 884 miljoen mensen leven zonder 

betrouwbaar kraanwater en 2,4 miljard zonder sanitaire voorzieningen. Als 

waterbedrijf willen we hier verandering in aanbrengen. En daar werken we aan 

via de stichting Water for Life. Hans Put, distributie-expert bij Evides 

Waterbedrijf, heeft een aantal jaar in het buitenland gewerkt. Hij vertelt wat hij 

samen met collega’s en lokale waterbedrijven heeft gedaan om dorpen en 

steden in Kenia te voorzien van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

1x per jaar ontvangt u een e-mail met de vraag om uw watermeterstand door 

te geven. Ontvangen we geen meterstand, dan maken we een schatting op 

basis van uw kraanwaterverbruik van de afgelopen jaren. Schatten we dit te 

laag in, dan krijgt u een naheffing. Voorkom dit door uw meterstand tijdig aan 

ons door te geven!

Deze e-mail is gestuurd door Evides Waterbedrijf KvK 24170650, postbus 44135, 

3006 HC Rotterdam. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u klant bent bij Evides of 

omdat u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld. 

Lees Hans Put zijn verhaal
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