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Desmaakhelevingvannet
drinkwaterinAmsterdam

Ten opzichte van de situatie m 1990iser
een verbetering opgetreden in het gebied
Dumwater/hoogbouw. Over het geheel genomen verschilt de beoordeelde kwaliteit niet.
Ongehuwden beoordelen de smaak het minst
goed, weduw(e)naars beoordelen de smaak het
best. Ouderen beoordelen de smaak als beter
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danjongeren (afbeelding 4)en men beoordeelt
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de smaak alsbeter naarmate men langer op
het adres woont.
Nadat in hetAmsterdamse drinkwater het

gesteld over de frequentie van watergebruik, de

bestrijdingsmiddel bcntazon was aangetoond,

hoeveelheid water diemen drinkt, de frequen-

werd in 1989besloten tot uitbreiding van de

tievan theedrinken en hoeveelheid thee, het

zuivering met 02011 en koolfiltrane teLeiduin en

gebruik van flessenwatcr en waterfilters en

kooljiltratie teWeespcrkarspel (ozon werd daar

naar de 'beleving' van de hardheid, veiligheid

reeds toegepast sinds 1976).Verwacht mocht

en betrouwbaarheid van het drinkwater.
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Aurwoordverdelingopdevraago/hetwaterzuiversmaakt
voordetotalesteekproef(n=2186)

worden dat debiologischgeactiveerde koolfiltratie niet alleen het beoogde eject zou hebben

De smaak van het water

opverwijdering van organische microverontrei-

Voordebeoordeling van de smaakkwali-

nigingen (onderandere bestrijdingsmiddelen],

teit isgebruik gemaakt van de volgende ant-

maar dat het ook devoor de klant belangrijke

woordschaal:

organoleptisch waarneembare kwaliteitsaspecten zou verbeteren, met name desmaak.
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Smaakt het water zuiver?

O Ja

Om de situatie vóór de aanpassing van de
zuivering te kunnen vergelijken met daarna
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werd in 1990een "nulfase-onderzoek" uitgevoerd (rapportage 1991].Na aanpassing van de
zuivering in Weespcrkarspel (1993)en Leiduin

Ajb<
Hoe vindt u het water smaken:

(1995)werd opnieuw een smaakbelevingson-

O niet hinderlijk

derzoek uitgevoerd in 1996(rapportage 1996].

D een beetje hinderlijk

Beide onderzoeken werden uitgevoerd door

O

het bureau Oliemans Punter &Partners bv te

O erg hinderlijk

Utrecht. Bij het onderzoek isonder meer geke-

O heel erg hinderlijk

smaaktvoordevierdeelgebieden
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hinderlijk
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ken naar de invloed van de herkomst van het
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water (Leiduin ofWeesperkarspel), de verblijftijd in het distributienet en andere variabelen,
waaronder deconsument zelf

Anrwoordverdelirujopde vraagofhetwaterzuiver
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Volgens 82procent van de respondenten
smaakt het water zuiver, 8procent proeft een
niet-hinderlijke smaak en 10procent proeft

In 1990hebben 300gebruikers gedurende

cen hinderlijke smaak (figuur 1).In 1990werd

twaalfmaanden wekelijks een oordcel gegeven

een vergelijkbaar percentage gevonden (78pro-

over desmaakkwaliteit van het drinkwater. In

cent vond het water zuiver, 13procent proefde

1996isgekozen voor een gewijzigde opzet; in

een niet-hinderlijke smaak en9procent proef-

plaats van een longitudinaal onderzoek is een

deeen hinderlijke smaak).Uit onderzoek in

éénmalige enquête uitgevoerd. Hiertoe zijn

België in 1997bleek dat 20procent van deBel-

3400inwoners, verdeeld over de beide distribu-

gische consumenten het drinkwater als slecht

tiegebieden en hoog- oflaagbouw, aangeschre-

beoordeelden.
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Antwoordverdeliugopdevraago/hetwaterzuiver
smaaktvoordevierdeelgebiedenuit1990.
H Ras-hoog p Ras-laag o Duin-hoog a Duin-laag

ven met het verzoek deel te nemen aan een
schriftelijke enquête.Voorde schriftelijke

Debeoordeelde smaakkwaliteit verschilt

enquête isgebruik gemaakt van de 'Total

voor de vier deelgebieden Weesperkarspel-

Design Method' van Dillman. Deze methode

hoogbouw/laagbouw en Leiduin-hoogbouw/

bestaat uit de volgende stappen:

laagbouw (verder te noemen Plas hoog/laag en

1

Persoonlijke briefmet het verzoek om aan

Duin hoog/laag). Derespondenten in het

de enquête deel te nemen.

gebied Pias-hoog vinden desmaak iets minder

Een herinneringskaart na acht dagen voor

goed dan de respondenten in de andere gebie-

de non-respons.

den. In afbeelding 2isde verdeling van de ant-

2
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woorden voor de vier deelgebieden weergege-

de non-respons na vier weken.

ven.

In totaal heeft 66procent van de aange-
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Percentagerespondentendatdesmaakalshinderlijk
beoordeeltperleeftijdsgroep.

Uit het onderzoek in 1990bleek dat de
respondenten in het deelgebied Duin-laag de

geretourneerd (n=2i8oj. Naast de vraag over de

smaak minder goed beoordeelden

smaakkwaliteit van het drinkwater zijn vragen

(afbeelding 3).
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Een tweede briefmet nieuwe enquête voor

schreven inwoners de enquête ingevuld en
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PLATFORM

Veranderingen in de afgelopen
jaren
Ten aanzien van de smaak, zuiverheid en
hardheid van het water isgevraagd ofdeze in
de afgelopenjaren zijn veranderd. Volgens 21
procent van de respondenren isde smaak verbeterd, 73procent proeft geen verschil en 7
procent vindt dat desmaak is verslechterd.
Volgens 18procent van de respondenten is
dezuiverheid toegenomen, 77procent proeft
geen verschil en 6procent isvan mening dat
dezuiverheid is afgenomen.
Volgens 34procent van de tespondenten is
de hardheid van het water in de afgelopen
jaren afgenomen, 57procent neemt geen verschil waar en 10procent isvan mening dat het
water harder isgeworden. Slechts een klein
deel van de respondenten isvan mening dat er
een verslechtering isopgetreden, de meerderheid proeft geen verschil ofis van mening dat
er een verbetering heeft plaatsgevonden.
Waterverbruik
Derespondenten isgevraagd hoe vaak ze
watet uit de kraan drinken en hoeveel glazen
per dag en hoe vaakze thee of flessenwater
drinken. In tabel 1 isde frequentie van water
en thee gebruik vermeld.

vraag

zcld en/nooit

water uit kraan
thee
plat water
water +koolzuur
Tabel 1.
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aantal glazen dat men dtinkt weergegeven
voor de vier deelgebieden.
Er iseen relatie tussen de beoordeelde
smaakkwaliteit van het drinkwater en het
aantal glazen dat men drinkt. De respondenten die het water qua smaak als niet hinderlijk
beoordelen drinken gemiddeld 2,8glazen en
de respondenten die desmaak van het water
als hinderlijk beoordelen drinken gemiddeld
2,4glazen per dag.
Op de vraag hoe vaak men thee drinkt antwoordt tuim tweederde van de ondervraagden
regelmatig ofdagelijks. De frequentie van
theedrinken verschilt per deelgebied. De
respondenten uit het distributiegebied Leiduin drinken meer thee dan de tespondenten
uit het distributiegebied Weesperkarspel.
Respondenten boven de 60jaar drinken vaker
rhee dan respondenten onder 45jaar, drie- of
meerpersoons huishoudens drinken vaker thee
dan één- oftwee-persoonshuishoudens en
vrouwen drinken vaker rhee dan mannen. Er
isgeen relatie tussen defrequentie van theedrinken en de beoordeling van de smaakkwali-

Op de vraag hoe vaak men flessenwater

tegelmatie

dagelijks
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22
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47
49
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afen toe

70

18
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58
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Respondenten die desmaak als hinderlijk
beoordelen drinken vaker flessenwater dan de
anderen. In vergelijking met andere landen in
de EU drinken Nederlanders weinig flessenwater (gemiddeld 15liter per hoofd volgens de
Consumentengids van november 1997).
Waterfdter
Het aantal mensen in de steekproef dat
overeen waterfdter beschikt iserg laag, slechts
vijf procent. Van de respondenten die vinden
dat het water zuiver smaakt ofgeen hinderlijke bijsmaak heeft, bezit viet procent een
waterfdter. Van de respondenten die vinden
dat het water niet zuiver smaakt heeft negen
procent een waterfdtet. Hoewel het aantal
respondenten met een waterfdter erg klein is
(in totaal99personen] blijkt dat ereen significant effect isvan deelgebied. In afbeelding 7is
het percentage respondenten met een waterfdter weetgegeven voor de vier deelgebieden en
gezinsgrootte.
De respondenten uit het disttibutiegebied
Plas (Weesperkarspel) hebben vaker een water-

Frequentievanwater-enthee-gebruik
A/b6.

Frequentievandrinkenvan koolzuurhoudendwaterversusleeftijd.

Ruim tweederde van de respondenten
drinkt regelmatig ofdagelijks water uit de
kraan. Er isgeen verschil tussen de vier deelgebieden, noch een effect van leeftijd of aantal
personen in het huishouden op de frequentie
van water dtinken. Vrouwen drinken vaker
water uit dekraan dan mannen. Het aantal
glazen water dat men per dag drinkt is gemiddeld 2,7.In afbeelding 5isde verdeling van het

Ajb5.

zonder koolzuur drinkt antwoordt slechts 12
procent van de ondervraagden regelmatig of
dagelijks. Jongeren drinken over het algemeen
iets vaker flessenwater dan ouderen. Er isgeen
verschil tussen de deelgebieden, tussen mannen ofvrouwen en russen type huishouden.
Mineraalwater met koolzuur wordt iets vaker
gedronken (17procent drinkt dit tegclmatig of
vaker).Jongeren drinken over het algemeen
iets vaker koolzuurhoudend water dan ouderen.In afbeelding 6isde frequentieverdeling
weergegeven voor de verschillende leeftijdsklassen.

Verdelingvanhetaantalglazendatmenperdag
drinktvoordevierdeelgebieden
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PercentagerespondentenmeteenwaterjïIterperdeelgebiedengroottevanhethuishouden
I 2-persoons • 3of meer personen
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filter dan de respondenten uit het distributiegebied Duin (Leiduin),de respondenten in de
hoogbouw hebben vaker een watet filter dan
de tespondenten in de laagbouw. Er is geen
effect van leeftijd, woonduur, geslacht en burgerlijke staat op het al dan niet bezitten van
een waterfilter. Er iswel een effect van gezinsgrootte: van degezinnen die uit drie of meer
personen bestaan heeft negen procent een
waterfilter, van de één- en twee- persoonshuishoudens heeft slechts vier procent een waterfilrer.

procent van de respondenten het eens.Circa10
procent is het oneens met deze stellingen.

Stellingen

Mer destelling 'mijn kraanwater is zacht'
is43procent van de respondenten het eens,20
procent is het hiermee oneens.De respondenten uit het deelgebied Pias-hoog zijn het hier
vaker mee oneens.N.B.Beide distributiegebieden hebben een gelijke hardheidsgraad: 8,3 D.

Ten aanzien van de stelling 'mijn kraanwater iszuiver' en 'mijn kraanwater smaakt
lekker' wordt een effect gevonden van deelgebied (Pias-hoog is het hier vaker mee oneens)
en van het distributicgebied (distributiegebied
Weesperkarspel ishet iets vaker oneens).Ten
aanzien van de stelling 'mijn kraanwater
smaakt altijd hetzelfde' wordt eveneens een
effect gevonden van het distributicgebied (distributiegebied Weesperkarspel ishet iets vaker
oneens).

In totaal zijn de volgende vijf stellingen
over de kwaliteit van het water aan de respondenten voorgelegd met de vraag in hoeverre
men het hiermee eens ofoneens was.In tabel2
zijn de resultaten vermeld.

stelling

oneens

nocl1 eens/no

In vergelijking met de kwaliteit van het
kraanwater elders in Nederland is47 procent
van de ondervraagden van mening dat het
eigen kraanwater van betere kwaliteit is,41
procent denkt dat et geen verschil is.Bijna 12
procent beoordeelt de kwaliteit als slechter.
Dit percentage is iets hoger in de hoogbouw
dan in de laagbouw.

Conclusies
Circa90procent van degebruikers van het
Amsterdamse drinkwatet beoordeelt de smaak
van het water alszuiver dan wel als 'niet hinderlijk' smakend. Dit percentage is identiek
aan het percentage dat in het onderzoek uit
1990werd gevonden. Her percentage gebruikers dat vindt dat het water een 'enigszins
hinderlijke' of'hinderlijke' smaak heeft
bedraagt, evenals in 1990,circa 10procent. Er
zijn geen duidelijke verschillen tussen de verschillende distributie-gebieden. Ouderen en
gebruikers die langer mAmsrerdam wonen
beoordelen de smaak positiever dan jongeren
en gebruikers die pas inAmsterdam wonen.

mijn kraanwatet is zuiver
mijn kraanwater smaakt lekker
mijn kraanwater is zacht
mijn kraanwater bevat geen verontr.
mijn kraanwater smaakt altijd hetz.
Tabel2.
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Antwoordvcrdelingopdestellingen(percentages)

Met de stelling 'mijn kraanwater is zuiver', 'mijn kraanwater smaakt lekker' en 'mijn
kraanwater smaakt altijd hetzelfde' is circa66

Metdestelling 'mijn kraanwater bevat
geen verontreinigingen' is51 procenr heteens.
Slechts9procent ishet oneens met deze stelling

Summary
In 1989,the 'GemeentewatetleidingenAmsterdam' decided to extend the water treatment with
ozone and carbonfiltration in Leiduin and carbonfiltration in Weesperkarspel. It was to be
expected that the biological activated carbonfiltrarion nor only would influence the removal
ofmicrocontammanon but also improve the important organoleptic quality aspects, notably
taste, as perceived by the customers.
In order to compare the situation before and after the implementation ofthe ozone and carbonfilttation, a taste test was carried out in 1990. After implementation ofthe treatment in
Weespetkarspcl (1993)and Leiduin (1995)asecond taste test was carried our in 1996.For this
test, 3400 inhabitants ofAmsterdam (divided over both distribution areas and high- and lowrise buildings) received a mail questionnaire.Atotal of66percent ofthe questionnaires was
filled out and returned.
The taste ofthe watet isjudged as 'pure' or 'not offensive' by90percenr ofthe respondents.
This percentage isvirtual identical to the percentage found in 1990.According to 21percent of
the respondents the taste ofthe water has improved in the pastyears and according to r8procent it has become more pure.
More than 66percent ofthe respondents drink regularly water from the tap (on the average 2.7
glass byday).Bottled water (flat) isused regularly byonly 12procent ofthe respondents, 17
percent consumes regularly carbonated water. Youngpeople drink more frequently bottled
water than older people.
In all, the people from Amsterdam are verysatisfied with the (taste)quality oftheir drinking
water.Almost 50percent ofthe people from Amsterdam share the opinion that the drinking
water inAmsrcrdam isbetter than the drinking water in other parts ofthe Netherlands.

In vergelijking met de afgelopenjaren is
94procent van de respondenten van mening
dat de smaak van het water hetzelfde isof lekkerder. Volgens eenderde van de respondenten
isde hardheid van het water in de afgelopen
jaren afgenomen, 57procenr isvan mening dat
de hardheid niet is veranderd.
Ruim tweederde van de respondenten
drinkt regelmatig ofdagelijks water uit de
kraan, vrouwen drinken vaker water uit de
kraan dan mannen. Gemiddeld drinkt men 2,7
glazen per dag.Ruim tweederde van de
respondenten drinkt eveneens regelmatig of
dagelijks thee,er isgeen relatie tussen de
beoordeelde smaakkwahteit van het drinkwater en de frequentie van theedrinken.
Er wordt relatiefweinig flessenwater
gedronken, 12 procent drinkt regelmatig plat
water, 17procent drinkt regelmatig koolzuurhoudend warer.Jongeren drinken vaker flessenwater dan ouderen. Er wordt wel een relatiegevonden tussen de beoordeelde smaakkwahteit van het drinkwater en het drinken
van flessenwater: tespondenten die de smaakkwahteit als minder goed beoordelen drinken
meer flessenwater. •"
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