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Met de WMD watertap is Drents 
drinkwater ook buitenshuis voor 
iedereen toegankelijk. Sporters, reizigers, 
wandelaars, spelende kinderen en 
winkelend publiek kunnen hun flesje 
of bidon vullen met Drents drinkwater. Vers 
uit het waterleidingnet. 

De WMD watertap is gezond, duurzaam én 
gastvrij.
• Drents drinkwater is een 100% 
 natuurlijk en gezond streekproduct.
• De watertap stimuleert hergebruik en  
 helpt de uitstoot van CO2 en de 
 afvalberg van plastic flesjes te 
 verminderen.
• Een gastvrije service voor bezoekers,  
 fietsers of wandelaars die hun flesje 
 of bidon gratis met Drents drinkwater 
 kunnen vullen.
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Leuk
Niet voor niets was vroeger de dorpspomp de 
centrale ontmoetingsplek van het dorp. Een 
tappunt is gastvrij. Hoe leuk is het om zomaar 
gratis heerlijk Drents drinkwater te kunnen 
tappen?

Duurzaam
Drents drinkwater is duurzaam. 
Er is geen transport over de weg of 
verpakkingsmateriaal nodig. Door het 
buiten beschikbaar stellen van drinkwater 
vermindert het aantal plastic flesjes en dus 
zwerfafval. 

Bijna overal te plaatsen
Een watertap kan bijna overal in de 
openbare ruimte in ons voorzienings-
gebied geplaatst worden, zolang er maar een 
waterleiding in de buurt is. En liefst 
op een plek waar veel mensen water kunnen 
tappen. Wij bepalen samen met de gemeente 
of de plek die u in gedachten heeft geschikt is.

Sterk en stoer
Door het sterke stalen ontwerp zijn 
onze tappunten veilig, robuust en 
onderhoudsvriendelijk.

Met de WMD watertap kunt u inwoners en bezoekers van uw gemeente lekker en vers Drents 
drinkwater aanbieden op logische plekken, zoals bij een recreatiepark, marktplein of fietspad. 
Zo dringen we met elkaar de plasticberg en zwerfafval terug. Een gezond, duurzaam én gastvrij 
initiatief.



Contact
Heeft u interesse of wilt u meer informatie 
over de watertappunten? Stuur dan een 
e-mail naar tappunt@wmd.nl. Wij nemen 
contact met u op over de mogelijkheden.

Locatie
Wij bekijken samen met de gemeente of de 
locatie geschikt is. Wij plaatsen geen tappunt 
op afgelegen plaatsen.

Drents drinkwater
WMD maakt het plaatsen van een tappunt 
aantrekkelijk door het sponsoren van:
• een standaard aansluiting op de
 waterleiding; 
• de kosten voor het watergebruik. 
 

Watertap
WMD levert het tappunt tegen kostprijs voor 
een bedrag van € 2.960,- (ex. btw). Dat is 
inclusief onderhoud voor een periode van 
10 jaar. Wij nemen regelmatig monsters om 
de waterkwaliteit te borgen en verhelpen 
eventuele storingen.

In de winter
In verband met risico op bevriezing van 
leidingen sluit WMD het tappunt voor de 
winter af om het in het voorjaar weer aan te 
sluiten.
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Wij vinden het belangrijk dat Drents drinkwater eenvoudig en overal beschikbaar is. Daarom 
werken we samen met de Drentse gemeenten aan het plaatsen van watertappunten. 


