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FAO-BIJEENKOMST IN DEN HAAG

Watervoorvoedsel en
ecosystemenvraagt om
efficiënter beheer
Onderhetmotto'Makeithappen!'vondvan31januari totenmetfebruari inhetHaagseCongrescentrumdeFAO-NetherlandsConferenceonWaterjorFoodandEcosystemsplaats.TijdensdeconJerentiewerdervoor^epleitominitiatieventenemenvooreenefjrciënter^ebruik vanwater.Meerdan
400deelnemershoordenhoedePrinsvanOranjeomminder.gepraatenmeeractieriep,waarnahier
eenweeklan^verderoverwerdgesproken.
Indewandelgangen encongresgebouwzalenvroegmenzichafhoeeraanhetappèl
vandePrinsgehoorkonwordengegeven.
Nietaltijd zijndevanuit hetenelandaangedragenvoorbeeldenpassendvoordeproblemenvaneenanderland.Delandbouw inAzië
bevindtzichgrossomodoopjonge alluviale
gronden metvoldoende(irrigatie)water.De
Afrikaanse akkerbouw isdiverser vanaard:
veelverschillendeculturenenoudegronden
vragenveelalomeeneigenaanpak.Vaakis
directeregenvalophetlanddeenigebron
vanwatervoorhetvoedsel.Degevoeligheid
voorveranderingeninweerenklimaatis
daardoorgroot.
Reedsopdeeerstedagverkondigden
overheidsvertegenwoordigers uit Afrikaanse
landeneengrotebehoefte aandammen, iets
waardeWereldbanknu neteenbeetje van
tetugkomt.IndeVerenigdeStaten zijn
momenteelzelfs veelactiviteitengaande om
dammen aftebrekenenrivierenweereen
natuurlijke looptegeven.

VN-rapport 'Investeren in ontwikkeling' als leidraad
DePrinsvanOranje verweesnaar het
daagsvoordeconferentie verschenenVNrapportvandeeconoomJeffrey Sachsoverde

haalbaarheid vandeMillenniumDevelopmentGoals:'InvestinginDevelopment'.De
ambitieuzeenpositievegeestvanhetrapportsprakduidelijk aan.Waardeeerstemillenniumdoelstelling uit 1992('Rio')stelt dat
hetaantalhongerenden in 2015met de helft
moetzijn teruggedrongen,prediktSachs
dat,alswedatwerkelijkwillen,tegendie
tijd niemand meerhonger hoeft te lijden.
Hetzelfde geldtvoorduurzame toegang tot
veiligdrinkwatet.Hettapportbeveelt hiertoeonderandereaanommeeraandacht te
bestedenaan'sustainableservicedelivery',
wetenschapentechniek,terugdringingvan
denegatieveeffecten vanlandbouw envan
devernietigingvanbossen,endeverbeteringvanwaterbronnen door efficiënter
waterbeheer.
Hetdoelvandeconferentie waseenversnellingvanactiviteiten vanontwikkelingssamenwerkingdoordefacilitatie vande
implementatie vaninternationale toezeggingenophetgebiedvanduurzaam watergebruikinrelatie totvoedselenecosystemen,ondermeerdoor hetidentificeren van
succesvolleprocessen.Eenhelemondvol.
Innovatieveervaringen werdengedeeld,
waarnaeenactievoorstelindevormvaneen

PrinsWillem-Alexanderroeptdedeelnemersaande
FAO-bijeenkomstoptotactie.

conferentierapport isgeproduceetd.Hietbij
vieleengroteaandacht voorAfrikaop.
Diversesprekerswezeneropdateentoenamevandevoedselproductie metéén procent
leidttoteenafname vanéénprocent vanhet
aantalarmendieminderdanééndollarper
dagtebestedenhebben.Maathetgaat
natuurlijk omdemoeilijk bereikbare100
procent.Helaaswerddaarminder opingegaan.Bevolkingsgroeienhogerevoedselconsumptiewerden alsonveranderlijk uitgangspuntgenomen.DePrinsvan Oranje
drongerbijdedeelnemersopaanom te
lerenvandereedsopgedaneervaringen en
omtekomen totconcreteaanbevelingen en
versneldeuitvoeringvanactiviteiten:actie!
MinisterVeetman(LNV)melddedat waterbeheereenessentieelonderdeelisvoor het
bereikenvandeMillenmumdoelstellingen.
Hetgaatdaarbij met nameom geïntegreerd
waterbeheer oplokaalniveau,endaarvooris
politiekewilnodig.Veermanziet regionaal
waterbeheer alseenhoeksteenvoorplattelandsontwikkelingenrieplandenopom
beleidenwetgevingvoorwatervoorvoedsel
enecosystemen te harmoniseren.
Deconferentie kendedrie hoofdthema's
diedeelsparallelaandachtkregen:

• kennisvooractie:eencentralerolvoor
hydrologie,innauwesamenhang met
socialeeneconomische omgevingsfactoren;
• economievoorduurzaam watergebruik;
• randvoorwaarden vooractie:deelname
vanjeugdenvrouwen, krachtigere
NGO's,nationale strategische actieplannen,instituties,harmonisatievangegevens.Deroephierom isin internationaal
verbandaleenseerder gehoord.
Stapsgewijs werdendedeelnemersmeegenomen vanuitdagingenviapositieveervaringennaarinstrumenten enactiesenvervolgensderolvanactoren:hiinrol.
Noodzakelijke kennisvoorhetmakenvan
beslissingenwerdbehandeldaandehand
vaneenvoorbeelduit dePantanal(Brazilië).
Aanbevelingen uitdethematischesessies
warenonderandere:toegangtoten het
delenvankenniseninformatie, het opbouwenvankennisenervaring,toepassingvan
diekenniseninnovatieve technieken, monitoringenevaluatievanbeleiden projecten,
bewustzijnsvergroting enregionalesamenwerking.
Opdelaatstedagwerdenderesultaten
vandethematische bijeenkomsten eneen
ministeriëlerondetafel bijeen gebracht.
Hoofdaanbevelingenwaren:integratie,
samenwerkingenstrategische investering.
Duurzameontwikkelinginrelatietotecosystemendient hetkader-hetdenkraam-te
zijnvanwaaruit activiteiten plaatsvinden.
Hiervoorzijn onderwijs enfinanciëleprikkelsnodig.
Decombinatievanvoedselenecosystemenishierbij cruciaal:agricultuur in dienst
vanvoedselen'environmental services'zoals
debeschermingvanstroomgebieden, aldus
LouiseFrescovandeFAO.Veelvandebevindingenwarenalbekend,dochnuzijnzedoor
debeleidsmensenenministerszelftoteen
e
mdrapportverwerkt,watgoedisvoorhet
ownership'.Heteindtappott werdbijacclamatieaangenomen endeaanbevelingenzullenwordeningebrachttijdensde13eCommissiononSustainableDevelopmentenhet
v
°lgendeWorldWaterForuminMexico.
DePrinsvanOranje slootde conferentie
fmethetadviesintegraalwaterbeheer over
te
nemenalsbenadering.Verderishetvan
°elangomduurzameontwikkeling,armoedebestrijdingenvoedselzekerheid teinteSrerenmiddelssamenwerkingophetgebied
Va
n klimaatverandering, biodiversiteit,
w
ateren honger, f
a
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WATERBESPARENDE APPARATEN ZORGEN ÉCHT VOOR BESPARING

Drinkwaterverbruik
consumententussen
2001en 2004gedaald
HetdrinkwaterverbruikvanconsumentenmNederlandmZ00415vergelekenmet2001gedaald;van
132,2liternaar123,8literperpersoonperdag.Dezebesparingvanruimachtliteristedankenaanhet
• gebruikvanwaterbesparendeapparaten,zoalstoilettenenwasmachines. Datblijktuithetlandelijke
onderzoekvandeVEWIN'Drinkwatergebruikthuis',datplaatsvondvanmeitotseptember2004.Dit
jaar isbijhetberekenenvandeverbruiksajfersgebruikgemaakt vaneennieuweberekeningsmethodiek
Deherberekeningisooktoegepastopdevoorgaandejarenomeengoedevergelijking mogelijktemaken.
Voorhetondetzoekwerden 1684huishoudensgevolgd,zodatheteen (landelijk)
representatiefbeeldbiedtvanhet waterverbruik.Daaruit blijkt datdouchenendoorspoelenvanhettoiletdegrootste waterverbruikerszijn met respectievelijk 43,7liter
perdagen35,8literperdag.In2001 waren
datookdegrootsteverbruikers mettoen42,4
en39,5litetperdag.Hetdoucheverbruik is
dustoegenomen.Nederlander douchen
steedsvakerengaanminder inbad.Ookhet
gebtuikvanwaterbesparende douchekoppen
kandezestijgingniet tegengaan.
Hetwaterverbruik voor toiletspoeling
daaldewel,met3,7liter.VolgensdeVEWIN
komtdatdoordat hetvolumevanstortbakkenkleinerwordtendoordatopveelmeer
toiletten (66procent)een spoelonderbreker
isgemonteerd.
Degrootstewaterbesparingwordtgerealiseerddoorzuinigere wasmachines.In2001
bedroeghetverbruikperwasbeurt 80liter
water;vorigjaar wasdat64liter.Ookde
vaatwasmachine iszuinigergeworden:van
20literperwasbeurt in2001 naar 18 literper
wasbeurt in2004.Omdat meer huishoudens
danin2001overeen vaatwasmachine
beschikken(44procenttegen50procentnu),
namhettotalewaterverbruik doorvaatwasmachinesweltoe.

Berekeningsmethode
Voordezeeditievan 'Drinkwatetgebruik
thuis'hebbendeonderzoekerseennieuwe
berekeningsmethodegebruikt.Indevoorgaandejaren werdbijvoorbeeld welmeegewogenofconsumenten beschiktenoveteen
spoelonderbreker, maarnietofdezeookecht
gebruiktwerd,enzoja,hoevaak.Ookandere
aspectenvanhetdaadwerkelijk gebruikvan

apparatuur zijnmeegewogenenniet alleen
meerdeaanwezigheidvandezeapparatuut.
Maatzoalsdeonderzoekerszelfookal
opmerken,ookdezemethodeisniet perfect.
Enkelekleinedeelgebtuiken,zoalswater uit
debuitenkraan enwatetuit hetfonteintje in
hettoilet,wordennietmeegenomen.De
ondetschattingvanhethoofdelijk gebruik
perdagwordtingeschatopenkeleliters.

Vrouwenin deRandstad
Uithetondetzoekkomt eenaantal
opvallendezakennaarvoren.Doordegedetailleerdeuitwerking kunnen veelverschillendezakenvergelekenworden.Zoverbruikenvrouwenmeerwatetdanmannen(128,7
litervergelekenmei 120,4liter)en verbruikenbewonersvandestedenAmstetdam,
DenHaagenRotterdam meerwater dan
andereNederlanders.
Douchenwordtsteedspopulairder;het
gebruikvanhetbadneemt af Dat komt
doordat steedsmindethuishoudens oveteen
badbeschikken.Maarhuishoudens diewél
eenbadhebben,makenerookminder
gebruik van.Erwordtvakerénlanger
gedouchet,zodathetwaterverbuik voorde
doucheis toegenomen.
Eenanderopvallendverschilisdat
allochtoneNederlandersgemiddeld anderhalfkeerzoveelwatergebruiken alsautochtoneNederlanders:175literperdagtegen121
litetperdag.Allochtonendouchenlangeren
doendewasendeafwas vakermetdehand.
Tenslotteiserookgoednieuwsvoorde
waterleidingbedrijven: decampagneom het
drinken vankraanwater tebevorderen lijkt
succesvoltezijn.Deconsumptieisgestegen
vaneenhalveliterperdagperpersoon naar
0,6literperdagperpersoon, f
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