
Watertest 2017

I n totaal 89 procent van de Goudse restaurants 
serveert (al dan niet op verzoek) kraanwater bij een 
hoofdgerecht. Dat betekent een gestage stijging.  

In 2015 serveerde nog vijftig procent van de restaurants 
kraanwater, terwijl het aantal vorig jaar al op tachtig procent 
uitkwam. Dat blijkt uit de Watertest die Weekblad deGouda 
voor het derde jaar op rij heeft gehouden. Dit jaar deden  
27 restaurants mee aan de Watertest.

In de meeste restaurants staat het water niet standaard op tafel, 
maar krijgen gasten wel kraanwater als ze erom vragen, of  
standaard bij een glas wijn. Wat opvalt is dat bijna altijd het 

kraanwater gratis is. Bij een aantal restaurants, is de karaf 
water alleen gratis wanneer er naast het kraanwater ook andere 
consumpties zijn besteld. Als de karaf kraanwater het enige 
bestelde drinken is, moet je er wel een klein bedrag voor betalen. 
Sommige restaurants vragen geld voor water, zoals Kruim en de 
Lichtfabriek, maar doneren dat aan een goed doel. 
Je bent als restaurant niet verplicht om kraanwater te serveren, 
maar het is wel iets wat sommige klanten verwachten. Het staat 
zelfs op de zevende plaats van ergernissen in de horeca. Voor de 
klant hoeft dit niet perse gratis te zijn, zij snappen ook dat de 
glazen afgewassen moeten worden en het personeel zijn salaris 
moet ontvangen. 

Sterke stijging aantal Goudse 
restaurants dat kraanwater aanbiedt 



Goudse
restaurants

Kraanwater
bij hoofdgerecht

Klein flesje 
(1 persoon)

Grote fles
(meerdere personen)

Merk

Belvedère  

Bij Ons  

Brunel 

Café Central  

Copper   

De Kleischuur  

De Tapperij 

Delizie  

Gewoon Gouds  

Hart Genieten  

Jean Marie  

Kamphuizen  

Kichi  

Kruim  

L’Angelo Divino  

La Piazza

Lichtfabriek  

Mallemolen  

Mykonos  

Neo  

New Tandoor  

Pannenkoe 

Sajaki 

Swing 

‘T Vaantje  

Vidocq  

Viejees  

Xochimilco

      
€ 2,40

€ 2,30 

€ 3,00  

€ 2,40  

€ 2,40  

€ 2,50 

€ 2,50  

€ 2,50 

€ 2,40  

€ 2,50  

€ 2,25 

€ 2,50 

€ 2,00 

€ 2,00  

€ 2,50  

€ 2,25  

€ 2,40  

€ 2,50  

€ 2,25  

€ 2,50  

€ 2,25  

€ 2,25  

X 

€ 2,25  

X

€ 2,50 

€ 2,25   

€ 2,25  

 

€ 5,95  

€ 4,75  

€ 5,00  

€ 5,00  

€ 4,75 

€ 6,00  

X 

€ 4,50 

€ 4,75 

€ 4,50   

€ 4,50  

€ 5,50   

€ 4,50  

€ 4,10  

X  

€ 4,25 

€ 5,50  

€ 4,00 

€ 4,00  

€ 5,00  

€ 4,50  

X

€ 2,00   

€ 4,50  

X

€ 4,00  

€ 4,50   

€ 5,00 

Chaudfontaine

Chaudfontaine

Spa

Sourcy

Marie Stella Maris

Chaudfontaine

Sourcy

Sourcy

San Pellegrino + Acqua Panna (groot), Spa (klein)

Chaudfontaine

SPA

Marie Stella Maris

Leggera, Gaudianello, Spa

Spa

Bru

Spa

Chaudfontaine

Sourcy

Spa

Chaudfontaine

Spa

Chaudfontaine

Dalphin

Sourcy

X

Sourcy

Sourcy

Sourcy     

Ja Op verzoek     

Ja Op verzoek  

Ja Standaard ijswater op tafel    

Ja Op verzoek     

Ja Op verzoek 

Ja Op verzoek     

Ja Gratis     

Ja Alleen bij dranken    

Ja Alleen èèn glas, geen karaf

Ja Op verzoek of bij wijn  

Ja Op verzoek      

Nee X      

Ja Standaard bij wijn, karaf op verzoek    

Ja Èèn glas is gratis, Karaf € 1,50 

Ja Op verzoek    

Ja Standaard bij wijn, karaf op verzoek  

Ja € 1,00 per karaf, € 0,25 per glas       

Ja Karaf op tafel      

Ja Op verzoek      

Nee Standaard bij wijn    

Ja Standaard bij wijn of op verzoek      

Ja Gratis        

Ja € 1,00 per 500ml      

Ja Op verzoek      

Nee Lastig voor personeel

Ja	 Op	verzoek	en	fles	wijn	

Ja Op verzoek    

Nee -      

In totaal zijn er 32 restaurants ondervraagd. 
Het totaal aantal restaurants in Gouda is 

minder dan vorig jaar (40). 
 

Een klein aantal restaurants heeft 
geen gegevens verstrekt.

Goudse restaurants leveren
gratis kraanwater:  
 

89 %
Let op: De prijzen die vermeld staan in het schema zijn gebaseerd op een klein flesje 

en een grote fles. De hoeveelheid van een glas of fles kan verschillen per restaurant. 

Dit kan effect hebben op de prijs.



Schoon water, vanzelfsprekend…
Het afvalwaterzuiveringsstation  

bij Nieuwegein, waar ons afvalwater  
wordt omgezet tot acceptabel 

oppervlakte(rivier)water.

...in Nederland is het niet meer dan normaal 
dat er drinkwater uit de kraan stroomt. Op 
vakantie in Frankrijk merk je ineens dat het 
water anders smaakt. Hoe werkt dat precies? 
De EU hanteert maatstaven voor schoon 
drinkwater waaraan alle lidstaten zich dienen 
te houden. Elk land zou haar inwoners dus van 
veilig water moeten voorzien. Hoe landen dit 
doen, verschilt: 

In Nederland is het over het algemeen heel 
goed geregeld. Water wordt bijna overal 
gewonnen uit diep grondwater of oppervlakte
water (rivieren, meren), waarna het getrans
porteerd wordt naar zuiveringsinstallaties. 
Hier wordt een combinatie van technieken 
toegepast zodat er veilig en schoon water 
richting onze kraan gestuurd kan worden. In 
Nederland zijn deze technieken geavanceerder 
dan in andere landen, waardoor ons water 
‘zacht’ is en zonder gekke smaak. Bijna alle 
andere landen maken gebruik van chloor: dit 
desinfecteert ontzettend goed, 
maar ruikt en smaakt niet heel 
lekker. Gelukkig kan het  verder 
geen kwaad. De volgende keer 
als je in het buitenland water uit 
de kraan haalt,  bedenk je dan 
dat het chloor er juist voor zorgt 
dat je het water wél kan drinken. 
Bij twijfel werkt water koken 
overigens het beste: vanaf 80°C 
worden alle microorganismen 
binnen een paar minuten 
 uitgeschakeld.

Onzichtbaar water
We maken ons soms zorgen over 
de hoeveelheid water die we 

verbruiken bij het tandenpoetsen of afwassen, 
maar eigenlijk is het grootste deel van ons 
waterverbruik onzichtbaar. Op globaal niveau 
gebruikt de landbouw zeventig procent van al 
het water; industrieën zo’n twintig procent, en 
de overige tien procent gaat naar huis houdens, 
bedrijven en steden. Op het moment dat 
je een kledingstuk bij de Zara koopt of een 
tomaat uit Spanje, consumeer je indirect al het 
water dat nodig was voor het productieproces. 
Ter vergelijking: gemiddeld gebruiken we in 
Nederland per persoon zo’n 120 liter water 
per dag. Het grootste deel hiervan zit in het 
douchen, wcgebruik en de wasmachine. We 
drinken gemiddeld maar 0,2 liter water uit de 
kraan: verder drinken we koffie en frisdrank. 
Voor een liter CocaCola is overigens twee liter 
water nodig, en dat is zonder de productie van 
de flessen. Voor het maken van één katoenen 
Tshirt is zo’n 2700 liter water nodig. Veel, 
of niet? Het wordt erger: voor één glas melk 
is 200 liter water nodig; voor een kilo kaas 

5000 liter; en voor een biefstuk (400 gram) 
7000 liter. Een kilo kip kost ruim 4000 liter 
water (cijfers via UN) Nu even terug naar ons 
huishouden: de gemiddelde wc gebruikt zo’n 
vijf liter water per spoelbeurt, en de vaatwasser 
ongeveer zeventien liter.
Waarom is dit belangrijk? Er is een beperkte 
hoeveelheid water op onze planeet, en daar 
moeten we het mee doen. Het is dus niet 
erg toekomstgericht om al ons eten te laten 
 verbouwen in landen waar het al droog is, 
om dit vervolgens naar ons eigen land te 
 impor teren. Als je echt een bewuste keuze  
wilt  maken, laat dan wat vaker vlees en  
zuivel staan in plaats van een minuut korter  
te  douchen, of koop minder (of tweedehands) 
kleding.

Yasmine Wiersema, 
Topsector Water Ambassadeur

Een voorbeeld van de hoeveelheid water benodigd voor 
het produceren van voedsel.Waterverbruik van een gemiddelde Nederlander, per dag.
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