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Het behoeft tegenwoordigge.cn idtleg nicerdatgoed waterbeheer eenstroomgebiedbenaderincj vereist. Eenstroomgebied isimmersde natuurlijke ruimtelijke eenheid waarin waterzich beweegt eu de
meeste natuurlijke processen zich afspelen. Tussen verschillendestroomgebieden vindt relatie/ weinig
interactie plaats. Degrote verbindende factor tussenstroomgebieden ishet mondiale klimaatsysteem.
Het isdaarom eenlogischegedachte dathetstroomgebied precies herjuiste schaalniveau isvoorhet
oplossen vanwaterproblemen. Klimaatverandering endedaarmeesamenhangende zeespiegelstijging kunnen daarbij worden beschouwd als(externe verschijnselen diealsrandvoorwaarden voorhet
beheervaneenstroomgebied moeten worden meegenomen. Vrijwel iedere waterbeleidsmaker zalzich
inmiddels realiseren datverandering van het mondiale klimaat belangrijke effecten oplokale watersystemen kan hebben.Erbestaat echtereen tweede mondiaal procesdat significante effecten oplokale
watersystemen heeft enintoenemende mate zal hebben. Datproces isglobalisering, detoenemende
wereldhandel.
Het doelvanditartikel isomtelaten zien
datdevraag naarenhetaanbod vanwater niet
langer zaken zijn dieafdoende opstroomgebiedniveau kunnen worden beschouwd. Toch
isdatwatwaterbeleidsmakers doen totopde
dagvanvandaag. Waterbeleid zouineenruimere context gezien moeten worden, waarin
men watervraagen-aanbod niet ziet alsvaste
gegevens dieslechts worden bepaald doorde
omstandigheden bmncn eenzeker landof
stroomgebied. Inwaterschaarsegebieden kan
het heelrelevant zijn omdeproducten diein
hun productieproces veelwater vereisente
impotteren inplaats vanzelokaal teproduceren.Mennoemt ditimpott van'virtueel
water'.
Virtueel water isdehoeveelheid waterdie
ineenproduct zit, niet letterlijk, maar in
figuurlijke zin.Hetgaat omdehoeveelheid
water dienodig isgeweestomeenproduct te
produceren.Menstaat verrast alsmen weet
hoeveelwater voor veel consumptiegoederen
vereist is.Deproductie vaneenboterham(met
eengewichtvancirca33 gram) kost bijvootbeeld40liter water ').Oméén kopje koffie
(125ml)tekunnen drinken is 140liter watet
nodig4).
Internationale handel -ofhet nu gaatom
handel inlandbouwgewassen ofom handel in
veeproducten ofindustriëlegoedeten - brengt

stromen virtueel watet tussen landen metzich
mee.Landen alsdeVetenigdeStaten enBtazilié'
gebruiken bijvoorbeeld aanzienlijke hoeveelheden watet voorhetmaken van producten
(vooralgewassen)dievervolgens worden geëxporteerd naar landen alsJapan en Nederland.
Opdezemanier ondersteunen sommige landen andere landen inhun waterbehoefte. Soms
wordt deimport vanwaterintensieve producten gedreven doordewaterschaarste ineen
land, maar demeeste handelssttomcn worden
gedreven door heelandere factoren dan waterschaarste.
Het concept vanvirtueel water isongeveer
tienjaat geleden voorgesteld doorTonyAllan
vandeUniversiteit vanLonden.In decembet
2002vond bijUNESCO-IHE inDelft deeerste
internationale bijeenkomst plaatsdiespeciaal
opditonderwerp wastoegespitst2).In maart
van ditjaar weid tijdens hetDerdeWereld
Water Forum inJapan eensessiegewijd aan
het onderwerp 'Virtual watet tradeandgeopolitics'.Sindsdien neemt deaandacht voorhet
onderwerp steedsgroterevormen aan, getuige
bijvootbeeld dee-mail-conferentie over virtueelwater,georganiseerd doordeWorld Water
Council(vanafgelopen augustus toteind deze
maand).
Inonderzoek, datbij UNESCO-IHE isuitgevoerd, hebben weallestromen van virtueel

water tussen landen berekend door deinternationale handelsvolumes (inton/jr) tevermenigvuldigen methun respectievelijke virtueelwaterinhoud (mJ/ton).Voorde
handelsgegevens hebben wegebruik gemaakt
van degegevens vandeUnited Nations Statistics Division inNewYork.Deinhoud virtueel
water vangewassen isgeschat petgewasen
per landopbasisvanverschillende databestanden vandeFAO(CtopWat, ClimWat,FAOSTAT).Deinhoud virtueel water vanveeproducten isberekend metbehulpvan
'productiebomen'dieverschillende productieniveaus onderscheiden ').Eenmelkkoe geeft
bijvoorbeeld rauwe melk enrauwe melk geeft
melk voor consumptie, boter enkaas. Een
slachtkoegeeft bijvoorbeeld nadeeersteverwerkingsstap eenkarkas metvlees,huid en
slachtafval. Dehuid wordt later verwerkt tot
leerenhet karkas metvleestot verschillende
soorten vlees.Eetst wordt dehoeveelheid virtueel watervanhetlevendedier vlakvoorde
slacht betekend.Diebestaat voornamelijk uit
debenodigde hoeveelheid water voordeproductievanhetvoerdathetdiergedurende zijn
leven consumeert. Daar wordt echter alhet
water bijopgeteld datnodig isopdat hetdier
kan drinken enookandere vormen vanwatergebruik, zoals watet vooihet schoonmaken
van stallen.Dehoeveelheid virtueel watervan
het dier vlak voordeslacht wordt verdeeld
overdeproducten dieditdier tijdens hetleven
ofna deslacht levert.Dezeverdeling gebeurt
op basisvanderelatieveeconomische waarde
van deverschillende producten.
Tabel 1 geeft degeschatte (mondiaal
gemiddelde) hoeveelheid virtueel water voor
een aantal ptoducten. Tussen landen bestaan
grote verschillen, vooraldoor verschillen in
klimatologische omstandigheden, eninhet
gevalvanveeproducten ookdoor verschillen in
samenstelling vanhetveevoet.

Tabel1.

Dehoevee Ihetdvirtu« Iwatervaneenaantal
producten(inmi/ton). Dentallenzijn
wereldgemiddelden1'2 W.
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Demondiale handel in virtueel water
wordt geschat op 1 x io12 m ! /jr in de periode
1995-99,waarvan 67procent isgerelateerd aan
de internationale handel in gewassen, 23procent aan de handel in veeen veeproducten en
tien procent aandehandel in industriële producten ')•').Het gaat hier om een eerste schatting. In de nabije toekomst zullen er ongetwijfeld betereschattingen komen.Twee andere
heel recentestudies van dewereldhandel in
virtueel water laten echter vergelijkbare uitkomsten zien 5i'6).Vooreen goed begrip van de
hoeveelheden waar het om gaat, kunnen we
een vergelijking maken met de ontttekkingen
van water ten behoeve vandelandbouw (voor
irrigatie). Opwereldschaal gaat het daarbij om
2.5x t o " m3/jr (overdezelfde periode als hierbovengenoemd).Alsweook het gebruik van
regenwater in de landbouw meenemen, dan
komt het totale watergebruik ten behoeve van
deproductie van landbouwgewassen in de
wereld op5.4x1012m'/jr. Het totale watergebruik in de wereld voor huishoudelijke en
industriële doeleinden wordt geschat op 1.2x
1012m3/jr. Dit betekent dat ongeveer 15 procent van het water dat indehelewereld door
de mens wordt aangewend niet wordt gebruikt
voor binnenlands gebruik maar voorexport (in
virtuele vorm).
Landen hebben geengelijke aandelen in de
mondiale handel in virtueel water. Dominante
exporteurs van virtueel water in de periode
1995-1999waren deVS,Canada,Australië',
Argentinië enThailand. Landen met een grote
netto import van virtueel water waren Japan,
SriLanka,Italië,Zuid-Korea en Nederland.

A/b.1:
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Het concept van virtueel water biedt de
mogelijkheid om het effect van consumptiepatronen op watergebruik uit tedrukken. Het
begrip 'water footprint' *l2)zou toepasbaar
kunnen zijn -in analogie met de 'ecological
footprint' 7 ' -om het totale watergebruik van
een individu ofland uit tedrukken. De 'water
footprint' isgelijk aan decumulatieve virtueelwaterinhoud van allegeconsumeerde goederen
en diensten. Eeneersteschatting van de 'water
footprints' van alle landen in dewereld is
gemaakt door het binnenlandse gebruik van
water (hiervan zijn ruimschoors schattingen
voorhanden) tenemen endaar de totale
impott van virrucel water bij op te tellen en de
totale export van virtueel water van afte trekken.Over het algemeen drukt de 'water
footprint' van een land gedeeltelijk opde binnenlandse (endogene) waterbronnen (regen+
insrromende rivieren) engedeeltelijk op waterbronnen elders in de wereld. Import van virtu-

Nationalevirtueclwaterbalaiuenoverdeperiode 1995-1999.Roodstaatvoornettoimport,groenvoor nettoexport.
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Opbasis van degeschatte stromen virtueel
water tussen deverschillende landen vande
wereld, hebben wevoor ieder land de virtueelwaterbalans opgesteld, berekend door alle
importstromen van virtueel water bij elkaar op
retellen en deexportstromen daarvan afte
trekken. Debalansen overdeperiode 1995-1999
zijn weergegeven in afbeelding 1. De landen
met netto export van virtueel water (negatieve
balans)zijn groen gekleurd, terwijl de landen
met netto import (positievebalans) rood zijn
gekleurd.Afbeelding 2geeft de virrucelwaterbalansen weer voor 13 regio's in dewereld en
toont debelangrijkste virtucelwaterstromen
tussen dezeregio's.
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eelwater kan dus worden geïnterpreteerd als
een alternatieve bron van water, het gebruik
waarvan dedruk op deeigen waterbronnen
doet afnemen.
Sommige landen,zoals deVS,Canada,Australië,Argentinië enThailand, hebben netto
export van vittueel water.Zij zijn dus niet
afhankelijk van buitenlands water. Een
extreem voorbeeld aan de andere kant vormt
Jordanië,dat voor 60tot90procent afhankelijk
isvanbuitenlandse waterbronnen (import van
virtueel water),afhankelijk van welkjaar
wordt bekeken.
Het totale beeld isdat 15procent van het
watergebruik indewereld niet isgericht op
het voorzien in binnenlandse behoeften, maar
op het voorzien in buitenlandse vraag,voor
een groot deel opandere continenten. De
implicatie hiervan isookdat ruwweggesproken 15 procent van degerapporteerde waterproblemen 111dewereldgeen directe lokale of
regionale oorzaak hebben, omdat de uiteindelijke drijvende kracht ligt in devraag naar
watenntensieve producten opde wereldmarkt.
Gegevendevetwachtte vetdergaande globalisering,mag men verwachten dat water steeds
meer zal verworden tot een mondiale hulpbron, waarbij lokaalgebruik in toenemende
matezal worden gedicteerd door de dynamiek
van dewereldmarkt en de nationale ofregionale subsidie- en belastingregelingen.
Devraagofwedeze ontwikkeling moeten
toejuichen ofniet kan niet opeenvoudige wijze worden beantwoord en zal men op genuanceerde wijze en context-specifiek moeten
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behandelen.Duidelijk isweldaterzowelpositievealsnegatievekantenaandeglobalisering
vanwaterzitten.
Vanuiteconomisch perspectiefishetvoor
waterrijke landenaantrekkelijk omgebruikte
makenvanhetzogeheten 'comparatiefvoordeel'inwaterdoorwaterintensieve producten
teexporteren.Voorwaterarmelandenkan
daarentegen importvanwaterintensieveproducten(importvanvirtueelwater)economisch
aantrekkelijkzijn.Hetisimmersinhetalgemeenonhaalbaarom(echt)watervanelderste
importeren,vanwegedegroteafstanden die
overbrugd moetenwordenendedaaraanverbondenkosten(inclusiefmilieukosten).Daar
komtnogeenandervoordeelbij:depraktijk
wijst uitdatindelandendieveelvirtueel
waterexportereninveelgevallenminderwater
nodigisvoorhetbehalenvaneenbepaalde
opbrengstdanindelandendievirtueelwater
importeren(hetgeen temakenheeft metverschilleninpotentiëleverdampinginde
betreffende landen).Datbetekentdatdehandelinvirtueelwaterinveelgevalleneenreële
waterbesparing metzichmeebrengt*).Ook
vanuitecologischoogpuntkan internationale
handelinvirtueelwaterpositiefzijn, omdat
hetdedrukopwaterschaarsegebiedenverlicht.Aandeanderekantleidthetmogelijk tot
onacceptabeletoestanden indelandenwaar
waterweliswaarrelatiefrijkelijk voorhanden
is,maarwaartochookgrenzenzijn.IndeVS
gebruikt menbijvoorbeeld 1/15vande
beschikbarewaterbronnen voorhetproducerenvanexportproducten.InThailand isdit
zelfseenkwart ')•').Nietvoornietsleidtdittot
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discussiesindezelandenoverdeproblemen
vanovermatig watergebruik.
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Vanuitsociaaloogpuntzijnookkanttekeningen teplaatsenbijhandelinvirtueelwater.
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waarindurehandelsgewassen wordengeëxporteerdengoedkopere voedselgewassen
geïmporteerd.
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Concluderend lijkt hetinditstadiumop
zijn minstverstandigalslandenenstroomgebiedcommissiesdeimplicieteimportenexport
vanvirtueelwaterexplicietmeenemen inhet
opstellenvanhunwater-enmilieubeleid,
opdatmenrationelebeslissingenkannemen
tenaanzienvanheteventuelebevorderen
ofwelafremmen vanwatergebruik tenbehoeve
vanexportofheteventuelestimulerenvande
importvanvirtueelwater.
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