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Iemand vroeg mij onlangs wat ik van raw 
water vind. Rauw water… serieus?? Is dat 
niet die nieuwe trend die voorschrijft dat het 
drinken van slootwater gezond voor je is? 

Het drinken van raw water is de nieuwste  
hype in Silicon Valley, USA, en vindt zijn 
oorsprong in de raw food beweging. Het idee 
erachter is dat alles wat bewerkt is, niet goed 
voor je zou zijn. En alles dat van natuurlijke 
oorsprong is, je gezondheid bevordert. Men-
sen gaan heel ver voor een gezonde levens-
stijl, maar is dit nou wel zo gezond? Even 
googelen en de waarschuwingen voor raw 
water vliegen je om de oren. Er zouden meer 
heilzame mineralen en minder chemicaliën 
inzitten dan in gefilterd of  anderszins behan-
deld water, maar volgens sceptici barst het 
eveneens van de ongezonde bacteriën, virus-
sen en parasieten. Het drinken ervan zou 
zelfs ziektes als cholera en hepatitis A ver-
oorzaken. 

Net als ons bronwater wordt ook raw water 
uit natuurlijke onderaardse bronnen gewon-
nen en ongefilterd gebotteld. In Nederland 
kunnen we er vooralsnog op vertrouwen dat 
waterbronnen nooit in open verbinding staan 
met het grondwater. Bovendien moet de bron 
erkend zijn door het ministerie van VWS, be-
schermd tegen elk mogelijk risico op vervui-
ling en van nature 100% zuiver zijn. Het bron- 
water moet van drinkwaterkwaliteit zijn en 
voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Zou 
dit soms het grote verschil zijn met raw water? 
De marketingafdelingen van de verschillende 
merken bronwater doen er alles aan ons te 
laten geloven dat water uit flessen lekkerder, 

zuiverder en gezonder is dan kraanwater.  
Deze claim is echter niet te onderbouwen. 
Bronwater is namelijk identiek aan kraan- 
water, maar veel minder gezuiverd…

In Nederland beschikken wij over het ge-
zondste drinkwater ter wereld. Sterker nog: 
60% van het Nederlandse kraanwater komt 
uit dezelfde ondergrondse bronnen als 
fleswater. Zo stroomt er in Utrecht gewoon 
Sourcy uit de kraan! In Amerika daarentegen 
wordt er, misschien niet zonder reden, ge-
twijfeld aan de kwaliteit van het kraanwater. 
Zo zitten er naast resten van medicijnen ook 
lood, fluor en chloor in. 
De hele raw water-beweging lijkt dus niks 
anders dan een goede marketingstunt van 
een stel slimme Amerikanen, gebaseerd op 
bangmakerij. Je betaalt voor een liter raw  
water namelijk al gauw $25,-. Dat is dus om-
gerekend meer dan 20.000 keer zoveel als 
wat wij voor ons kraanwater betalen! En ge-
loof  het of  niet, de flessen vliegen er de 
schappen uit. Gelukkig zijn wij Nederlanders 
iets nuchterder (én zuiniger!). Desondanks 
vinden wij het geen probleem om zo’n 1.500 
keer meer te betalen voor drinkwater uit een 
fles dan voor dezelfde (zo niet betere) kwali-
teit drinkwater uit de kraan. Dit laatste wordt 
zelfs, voor nog geen € 2,- per 2.000 liter, ge-
koeld thuisbezorgd! En geen gesjouw met 
dure en milieuvervuilende plastic flessen.  
Tel uit je winst! Ik ben dus niet zo bang dat 
deze raw water-trend overwaait naar Neder-
land en adviseer iedereen lekker uit de kraan 
te drinken. Beter voor het milieu, de porte-
monnee en – niet in de laatste plaats – voor 
je gezondheid!  
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en lekker eten en haar no-non-

sense mentaliteit bewijst ze  

dagelijks aan cliënten, familie 
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RAW WATER:  
TREND OF STORM IN 
EEN GLAS WATER?

CHRISTEL VAN SPENGLER


