
Het lijkt erop dat Nederlanders zich niet zozeer ger-
emd voelen te vragen naar kraanwater in de horeca. 
Betalen voor kraanwater in café of restaurant is 
echter wel een probleem. Als een glas kraanwater 50 
eurocent zou kosten, is dat voor veel Nederlanders 
teveel gevraagd. Dit blijkt uit een studie onder ruim 
1.200 volwassen Nederlanders door NCDO Onder-
zoek. 

Hoewel kraanwater in Nederland als vanzelf-
sprekend wordt ervaren, is het zelfs thuis natuurlijk 
niet geheel gratis. Het drinken van 1,5 liter kraanwa-
ter per dag, de minimale geadviseerde hoeveelheid, 
kost iemand in Nederland op jaarbasis slechts één 
euro1. Natuurlijk zijn er ook kosten verbonden aan 
transport en zuivering van kraanwater. In Neder-
land is water echter een nutsvoorziening, waardoor 
het tegen kostprijs moet worden aangeboden. In de 
horeca bepalen nog meer factoren de prijs van een 
drankje, bijvoorbeeld huisvesting en het salaris van 
medewerkers. Betalen voor een glas kraanwater is 
daarmee misschien niet zo’n gek idee?

Uit het onderzoek blijkt geen overtuigende be-
reidheid onder Nederlanders om te betalen voor 
kraanwater in het café. Bijna de helft van de Neder-
landers is niet bereid 50 cent te betalen voor een glas 
kraanwater in de horeca. Minder dan een derde van 
de Nederlanders (32%) wil dit bedrag wel betalen. 

Waar betalen voor kraanwater voor veel Nederland-
ers een probleem is, ervaart de meerderheid echter 
geen schroom om te vragen om kraanwater in de 
horeca. Ruim 60 procent van de Nederlanders (62%) 
geeft aan dat zij in een café of restaurant best durven 
te vragen om een glas kraanwater, blijkt uit het 
onderzoek. Nog geen vijfde geeft aan wél schroom te 
ervaren om deze vraag te stellen in de horeca. Vragen 
lijkt het probleem dus niet, betalen wel!
     

Meer weten?
Op www.ncdo.nl/weten zijn achtergronddossiers en 
onderzoek over water(schaarste) en klimaatverand-
ering te lezen, net als factsheets over bijvoorbeeld de 
watervoetafdruk. Kijk op OneWorld.nl/water voor 
nieuws en actuele informatie over watervraagstuk-
ken en specifiek over kraanwater.

Over NCDO
NCDO doet onderzoek naar mondiale thema’s en 
brengt het duurzaam gedrag van Nederlanders in 
kaart. Stichting NCDO is uitgever van OneWorld, 
hét multimediale platform voor mondiaal denken 
en groen doen dat mensen verbindt met de wereld. 
Daarnaast geeft NCDO Samsam uit, educatief plat-
form voor wereldwijze kinderen.
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1 Zie bijv. R. Kamphof (2014). Tappen uit een milieuvriendelijker vaatje. Amsterdam: NCDO.
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