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fraccie van de hoeveelheid water die gebruikt
is om het product tot stand te brengen. Het
idee van 'virtueel water' in een product komt
van Allan, die begin jaren negenrig de optie
van voedselimport en daarmee import van vir
tueel water in het Midden-Oosten begon te

besruderen als oplossing voor de waterschaars

De water-voetafdruk
van de Nederlanders en de
wereldbevolkinB

te in deze regio3l. Import van 'virtueel water'

kan dus worden beschouwd als een alternacie
ve bron van water, naasr endogene waterbron
nen.
Bij her bepalen van de warer-voetafdruk
van een land is het essencieel om de ingaandc
en uitgaande stromen 'virrueel water' re
kwantificeren. Neemt men her binnenlands

watergebruik als uirgangspunt, dan moet men

de inkomende 'virtuele watersrroom' erbij
optellen en de uitgaande 'virtuele water

ARJEN HOEKSTRA, UNESCO-IHE

stroom' ervan aftrekken. Dit arcikel beoogr de

ASHOK CHAPAGAIN, UNESCO-IHE

water-voetafdruk van de Nederlanders te bere
kenen en deze in de context te plaatsen van de

De water-voetafaruk vormt een indicator van het water&ebruik door mensen in relatie tot hun con
sumptie. De water-voetafdruk van een land is de hoeveelheid water benodi3d voor de productie van
de &oederen en diensten die de inwoners van dat land consumeren. Aan3ezien niet alle 3oederen in een
land zelfworden &eproduceerd, besraat een nationale water-voetafdruk uir twee delen: binnenlands
w ater&ebruik en &ebruik van water buiren de lands&renzen. Nederland heeJt een water-voetafdruk
van 19,4 miyard kubieke meter perjaar, terwijl dejaarlijkse nerto neersla& slechrs elfmiljard kubieke
meter bedraa8t. Meer dan viervefde van het water&ebruik voor de Nederlandse consumptie vindt
buiten de lands&renzen plaats. Hiermee is Nederland op het &ebied van water- na Kuweit en Malta
- het minst ze[!Voorzienende en meest importajhankelyke land van de wereld.
Overzichten van watergebruik per land

laten over het algemeen drie kolommen zien:
Watergebruik in de huishoudens, landbouw en
industrie. Het resulterende totale waterge
bruik zegr iets over de watervraag ten behoeve

van de nacionale produccie, maar weinig over
de watervraag in relacie tot de nationale con
sumpcie. Vee! van de consumptiegoederen

Worden in een ander land gemaakt, waardoor
het kan voorkomen dat de werkelijke water
Vtaag van een bevolking veel hoger is dan

idu kan
De water-voetafdruk van een indiv
ren en
goede
alle
voor
door
end
berek
en
word
t te bezien
diensten die het individu consumeer
die goede
hoeveel water nodig is geweest om
hoeveelheid
ren of diensten re produceren. De
van een
water nodig voor het produceren
eduid als de
aang
we!
r
word
uct
prod
ald
bepa
het product.
hoeveelheid 'virtueel water' in
water in het
Het is niet de echte hoeveelheid
r dat daarin
product, want het volume wate
slechts een
achterblijft, is over het algemeen

water-voecafdrukken van andere landen en de
wereldbevolking. De analyse is uitgevoerd
voor de periode i997-2ooi.

Methode

De water-voetafdruk van een land heefr

een interne en externe component. De eerste
wordt gedefinieerd als het binnenlands water
gebruik voot het prod uceren van goederen
voor binnenlandse consumprie en kan worden
berekend als her to tale binnenlandse waterge

bruik in de verschillende secroren van de

nacionale econornie minus het volume virru
eel water dat wordt geexporteerd naar andere
landen (voorzover het export van binnenlands

geproduceerde goederen berreft). De externe

wate_r-voetafdruk van een land wordt gedefi

nieerd als het jaarlijkse volume water dat in

andere landen wordt gebruikt voor de produc

cie van goederen en diensren die in her
berreffende land worden geconsumeerd. Deze

Wordt gesuggereerd door her binnenlandse
Watergebruik. Het omgekeerde kan uiteraard
even goed: binnenlands watergebruik is hoog,

Ajb.1:

van Nederland.
De samerutel!in.g van de water-voetafdruk

rnaar een groot dee! van de produccie wordt
geexporteerd voor consumprie elders.
Het concept van de water-voetafdruk is drie

jaar geleden gei:ntroduceerd met het doe! te
beschikken over een op consumprie gebaseerde
.
llldicator van watergebruik in aanvulling op de
reeds bestaande op produccie gebaseerde indica
toren •l. Het concept is ontwikkeld naar analogie
v�n de ecologische voetafdruk, de oppervlakte
die nodig is om de benodigde hulpbronnen te
genereren en het geproduceerde afVal op te
nernen voor een bepaalde bevolking bij een

&especificeerde materiele levensstandaard2l.
Waar de ecologische voetafdruk wordt uitge

dtukt in hecrares, wordt de water-voetafdruk
uitgedrukt in kubieke meters water.

--

PLATFORM

exteme component wordt berekend door te

berekend op basis van productfracties (hoe

De benodigde hoeveelheid water

kijken naar de inhoud 'virtueel water' in die

veelheid gewasproduct verkregen per ton pti

per product

importproducten die niet worden doorgevoerd

mair gewas) en waardefracties (de marktwaar

naar andere landen.

de van het ene gewasproduct gedeeld door de

Voor het binnenlandse huishoudelijke en

De berekeningen laten zien dat mondiaal

6.390 rniljard kubieke meter water per jaar

geaggregeerde marktwaarde van alle gewas

wordt gebruikt voor gewasproductie (op veld

producten van een bepaald ptimair gewas). De

niveau). Als daarbij irrigatieverliezen worden

industriele watergebruik is gebruik gemaakt

inhoud 'virrueel water' (kubieke meters per

opgeteld, komt men op een totaal jaarlijks

van gegevens van FAQ4l. Het watergebuik in de

ton) van levende dieren wordt berekend op

watergebruik van 7.980 tniljard kubieke meter.

landbouw is berekend op basis van de corale

basis van de inhoud 'virtueel water' van hun

Ongeveer eenderde hiervan is 'blauw water'

hoeveelheden geproduceerde gewassen en de

voer en de volumes drink- en proceswater die

onttrokken voor irrigatie; de rest is 'groen

inhoud aan 'virtueel water' per gewas. De

gedurende hun !even zijn geconsumeerd. De

water' (bodemvocht afkornstig van neerslag).

inhoud 'virtueel water' (in kubieke meters per

inhoud 'virtueel water' is berekend voor ache

Rijst - de grootste watergebruiker in de wereld -

con) van primaire gewassen is berekend op

verschillende diercacegorieen: slachcvee, melk

consumeert 21 procent van de totale hoeveel

basis van de waterbehoefte van gewassen

vee, varkens, schapen, geiten, pluimvee, leg

heid water die op veldniveau voor gewaspro

(kubieke meters per hectare) en de opbreng

kippen en paarden. De berekening van de

ductie wordt gebruikt. De op een na grootste

sten (ton per hectare). De waterbehoefte van

inhoud 'virtueel water' in dierlijke producten

gewassen is berekend per gewas en per land

volgr weer de methode van product- en waar

ma!s (9%) en sojabonen (4%). Alhoewel de totale

volgens de methode van de FA05l. Hierbij

defracties, zoals oncwikkeld door UNESCO

rijstproductie in de wereld ongeveer gelijk is

wordt rekening gehouden met het gebruik van

IHE6J. 'De stromen 'virtueel water' tussen

aan de totale tarweproductie, consumeert rijst

zowel 'blauw water' - een term die staat voor

landen zijn berekend door goederenhandels

veel meer water dan tarwe, hetgeen komt door
de grotere verdamping in het geval van rijst en

watergebruiker is tarwe (12%), gevolgd door

grond- en oppervlaktewacer - als 'groen water'

srromen (ton per jaar) te vermenigvuldigen

- dat �taat voor bodemvocht. Doordat wordt

met hun bijbehorende inhoud aan 'virtueel

de lagere opbrengsten per hectare. Het resul

gekeken naar de verdamping op veldniveau,

water' (kubieke meter per ton). Die inhoud

taat is dat een ton tijst (zoals van het veld

worden irrigatieverliezen niet meegenomen,

'virrueel water' hangr af van de oorsprong van

geoogst) gemiddeld 2.290 kubieke meter aan

hetgeen redelijk is, omdac deze verliezen over

het product, want productie van een bepaald

'virrueel water' bevat en een ton tarwe 1.334

het algemeen grocendeels cerugkeren naar het

goed kan op de ene plaats heel veel meer of

kubieke meter. De hoeveelheid 'virrueel water'

systeem waaraan ze onttrokken waren en dus

minder water vereisen dan op de andere plek.

in gebroken rijst, zoals dat door de consument

zijn her te gebruiken.

Gerekend is met de handel tussen 243 verschil

in de winkel wordt gekocht, bedraagr zo'n

lende landen waarvoor handelsgegevens in de

3.420 kubieke meter per ton, wat meer is dan

De inhoud 'virtueel water' van afgeleide

VN-statistieken beschikbaar zijn7l. In toraal

bij rijsr van het veld doordat een gewichtsver

gewasproducten (zoals bloem, zetrneel, plant

zijn 285 gewasproducten in de berekeningen

lies optreedc in het proces waarin rijst van het

aardige olien, geraffineerde suiker en koffie) is

betrokken en 123 dierlijke producten.

veld wordc verwerkt tot gebroken rijst.

'fabel 1.

De ho£Veelheid water nodia voor het ma ken van enkele producten in verschillende landen (ml/ton).
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103
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kokosnoot
gebrande koffie
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LATFORM

Tabel 1 geeft een overzicht van de hoeveel

69 miljard kubieke meter en exporteert jaar

heid 'virtueel water' in verschillende soorten

lijks een volume van 58 miljard kubieke meter,

sen landen komen door verschillen in klimaat,

irnporteur van(virtueel) water is. Het land

de opbrengsten. Tabel 2 laat zien hoeveel water

water gelijkwaardig aan de jaarlijkse nerto

van consumptie. Een glas wijn vereist bijvoor

draagr aan de rotale watervoorziening van het

landbouwproducren. De grote verschillen tus

toegepaste technologie en de daaraan gekoppel
nodig is voor een aantal producten per eenheid

beeld 120 liter water, een hamburger 2.400 liter,
een katoenen T-shirt ruirn 4000 liter en een

paar schoenen van runderleer 8.ooo lirer.

In het algemeen bevarten dierlijke produc

ten een grotere hoeveelheid 'virtueel water'

dan gewasproducten. De hoeveel water nodig

waardoor Nederland uiteindelijk een nerto
irnporteert een netto hoeveelheid(virrueel)
neerslag, waardoor die import substantieel bij
land.
Meer dan 80 procent van de water-voetaf.

druk is buiten de landsgrenzen, hetgeen bete
kent dat Nederland in sterlr..e mate afhangt van
waterbronnen elders en dus ook bijdraagr aan

voor de productie van een ton ma!s, tarwe of

de vervuiling en uitputring van waterbronnen
elders. Aangezien over het algemeen de kosten

i.300 en 3.400 kubieke meter water, terwijl voor
een ton kippen-, varkens- of rundvlees respec

opgenomen, onclopen Nederlanders een aan

gebroken rijst bedraagr respectievelijjk 900,

tievelijk 3.900, 4.900 en 15.500 kubieke merer

water nodig is. Neem het voorbeeld waarin een
koe - opgegroeid in een induscrieel agrarisch

De water-voetafdruk van de
wereldbevolking
De mondiale water-voetafdruk bedraagr

7.450 miljard kubieke meter per jaar, ofWel

i.240 kubieke meter per jaar per wereldburger.

Nederlanders zitten dus ongeveer op het

wereldgemiddelde. Dat Nederlanders daar niet

ruim boven zirten heeft twee oorzaken. Ten

eerste is de waterproductiviteit in Nederland
in alle sectoren relatief erg hoog, dat wil zeg

gen een laag watergebruik per productie-een

heid, zowel in akkerbouw, veeteelt, industrie

als huishoudens. De tweede oorzaak is dat de

geUnporteerde goederen veelal worden betrok

ken uit regio's waar de waterproductiviteit ook

bovengemiddeld is. Het feit dat de Nederland

van watervervuiling en uitpurting niet of
slechts ten dele in de prijs van producten is

se water-voetafdruk per hoofd van de bevol

zienlijk deel van de aan hun consumptie

sumptieniveau, want dat ligr in Nederland

patroon gekoppelde waterproblemen.

king ongeveer op het wereldgemiddelde ligr,
heeft niet te maken met een relatief laag con

ruim boven her wereldgemiddelde, en ook niet
aan het consumptiepatroon, want Ncdcrlan
ders eten bovengemiddeld vlees, hoewel er lan

bedrijf- na drie jaar wordr geslachr om 200 kg
botvrij rundvlees te leveren. Het dier consu

water-voetafdruk is weergegeven in afbeelding

waar de vleesconsumptie nog hoger ligr.

voer(weidegras, hooi, kuilvoer), 24 kubieke

vormt slechts twee procent van het Nederland
se warergebruik. Het merendeel van het water

ders van landbouwproducten (51%) en
industride producten (4fi). Het watergebruik

de grootste water-voetafdruk in de wereld (987

meert bijna i.300 kilo aan granen(tarwe, haver,
gerst, ma!s, erwten, sojabonen), 7.200 kilo ruw

meter drinkwater en zeven kubieke meter

proceswater. Dat betekent dat voor de produc

tie van een kilo botvrij rundvlees 6,5 kilo gra
nen, 36 kilo ruwvoer en 155 lirer water nodig

was. Het produceren van die hoeveelheid voer

kost bij elkaar ruirn 15.000 liter water.

De water-voetafdruk van Nederland
Nederlanders hebben samen een water

Voetafdruk van 19,4 miljard kubieke meter
Water per jaar, hetgeen neerkomt op i.223

kubieke merer per jaar per persoon. Nederland
staat zowel in de top lo van grootste water
irnporteurs van de wereld als in de top 10 van

grootsre watercxporteurs. Het land importeert
jaarlijks in virruele vocm, dar wil zeggen in de

vorm van goederen, een watervolume van

De samenstelling van de Nederlandse

i. Binnenlands huishoudelijk watergebruik

gebruik is voor her voorzien van de Nederlan

in het buitenland ten behoeve van de Neder
landse consumptie heeft vooral te maken met

de import van cacao, sojabonen, tarwe, koffie
en rijst, maar ook slachrvee- en melkveepro

ducten. Nederlanders maken op deze manier

gebruik van de waterbronnen in landen als
Ivoorkust, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde

Staten, Ghana en Brazilie. Orn een voorbeeld te
noemen, het watergebruik in Ivoorkust ten

behoeve van productie voor de Nederlandse

markt bedraagr bijna zes rniljard kubieke
meter per jaar. Ter vergelijk: de nerro neerslag

in Nederland bedraagr elf miljard kubieke
meter per ;aar.

den zijn zoals de Yerenigde Staten,Auscralie,
Canada, Denemarken, Oostenrijk en Spanje

In absolute termen is India het land met

miljard kubieke merer per jaar), gevolgd door
China (883 miljard) en de Verenigde Staten(696
rniljard). Per hoofd van de bevolking ziet het
beeld er echter heel anders uit. Zo bezien heb
ben inwoners van de Verenigde Staten de
grootste water-voetafdruk, namelijk tweemaal
zo groot als de gemiddelde wereldburger,
Benadiade hoeveelheid wacervoorhec

'Tabel z.

produceren van enkele producre11.

product

liter

1 glas bier(250 ml)

(

1 glas wijn 125 ml)
l

glas melk(200 ml)

1 glas appelsap(200 ml)

Afo. 2:

Wacer-voecafdruk per land in kubieke mecqs perjaar per hoefd van de bevolkina.

200
190

1 kop koffie (125 ml)

140

1 glas sinaasappelsap(200 ml)

170

(

--

75
120

i kop thee 250 ml)

35

1 zakje chips(200 g)

185

(

1 boterham 30 g)

iei(40g)

40
135

(

1 boterham 30 g) met kaas(10 g)

l hamburger (150 g)

90
2400

1 aardappel(100 g)

25

1 romaat (lo g)

13

(

1 appel 100 g)

70

1 sinaasappel 100 g)

50

(

1 katoenen T-shirt (medium, 500 g)

4100

l paar schoenen(runderleer)

8000

1 velA4-papier(Bo g/m2)

10

i rnicrochi p(2 g)

32

i'"'*""'

eerste mogelijkheid is om de koppeling tussen

gevolgd door inwoners van Zuid-Europese

van industriele goederen in groce mace bij aan

landen als Griekenland, Italic en Spanje. Een

de rotale wacer-voetafdruk. Huishoudelijk

economische groei en toegenomen waterge

relatief grote water-voetafdruk treffen we ook

watergebruik komt in de meeste landen op de

bruik te verbreken door bijvoorbeeld produc

aan bij een land als Thailand, dat een hoge

derde plaacs.

tietechnieken te introduceren die minder
water per eenheid product vereisen. Binnen

verdampingsvraag combineert met een ineffi
ciente landbouwpraktijk. In Thailand was de

De vier belangrijkste factoren die de groot

Nederland zijn daarroe de resterende moge
lijkheden beperkt, maar er is nog volop ruimte

rijstopbrengst per hectare in de periode 1997-

te van de water-voerafdruk van een land bepa

2001 slechts 2,5 ton, terwijl her mondiale

len, zijn het consumptievolume (gerelateerd

om te investeren in waterbesparende maat

gemiddelde 3,9 ton was. Chinezen zitten aan

aan her bruto nationaal inkomen), het con

regelen in de landen waar Nederland zij n

het andere eind van het spectrum met een

sumptiepatroon (bijvoorbeeld de mate van

producten vandam becrekt.

relatief kleine water-voetafdruk per burger

consumptie van waterintensieve producten als

van 700 kubieke meter per jaar. De gemiddelde

rundvlees en rijst), her klimaat (verdampings

water-voetafdruk per hoofd van de bevolking

vraag) en de landbouwpraktijk. In rijke landen

voetafdruk te beperken is om consumptie
pacronen zodanig te bei:nvloeden dat het daar

Een rweede manier om de nationale water

is weergegeven voor alle landen van de wereld

consumeren de mensen in het algemeen meer

in afbeelding 2. Tabel 3 laat de opbouw van

goederen en diensten, hetgeen zich direct

aan gekoppelde warergebruik kleiner is,

de water-voetafdruk voor een aantal landen

verraald in een grorere warer-voetafdruk. In

bjjvoorbeeld her reduceren van de vleescon

z1en.

veel arme landen is het een combinatie van

sumptie. Een subtielere benadering zou kun

ongunstige klimaatomstandigheden (hoge

nen bestaan uir het onrmoedigen van zeer spe

verdarnpingsvraag) en een water-inefficiente

cifi.eke producten die niet am nader vast re

Verreweg her grootste dee! - 86 %- van de
mondiale water-voetafdruk is gerelareerd aan

landbouwprakrijk (leidend tot een !age water

stellen watergebruiksnormen voldoen of juist

de consumptie van landbouwproducren. In

productiviteit) die in een relatief grote water

het timuleren van producten die daar we! aan

geln.dusrrialiseerde landen dragen landbouw

voetafdruk resulteert.

voldoen. Her bewustzijn en de keuze van con

Verkleinen van de water-voetafdruk

gerichte belastingen of subsidies of de intro

sumente_n zou beln.vloed kunnen worden door

producten echter over her algemeen veel min
der bij aan de nationale water-voetafdruk: in
de VS 59 procent en in Nederland slechts 51
procent. In deze landen draagt de consumptie

'Iahel 3.

De water-voetafdruk van een land kan op
verschillende manieren worden verkleind. Een

ductie van een waterkeurmerk (al dan nier
onderdeel van een breder eco-keurmerk) voor

Samerutellin8 van de water-voerafdruk voor een aantal8eselmeerde landen. Periode: r997-2.0oi.

water-voetafdruk per consumptiecategorie

water-voetafdruk

huishoudelijk

indwtriele goederen

landbouwgoederen

water
totaal

land

Australie

per capita

inteme

inteme

exteme

inteme

water-

water-

water-

water-

water-

voetafdruk

voetafdruk

voetafdruk

voetafdruk

voetafdruk

m1/cap/jr

m1/cap/jr

m1/cap/jr

m1/cap/jr

64

211

Gm1/jr

m1/cap/jr

m1/cap/jr

exteme

26,56

1393

341

736

41

Bangladesh

116,49

896

16

846

29

Brazilie

233,59

1381

70

1155

87

51

18
166

Canada

3

62,80

2049

279

986

252

366

China

883,39

702

26

565

40

65

6

Duicsland

126,95

1545

66

434

604

228

213

Egypte
Frankrijk
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Mikolit® Afdichtpellets

Het product voldoet aan strenge

zijn speciaal ontwikkeld om

milieueisen en wordt daarvoor

doorboorde of beschadigde

regelmatig in een onafhankelijk

klei- of grondlagen op een zo

laboratorium getest. Daarmee

natuurlijk mogelijke wijze te

garanderen wij u een goed en

herstellen.

betrouwbaar afdichtingsproduct
wat bovendien makkelijk

Mikolit® is gemaakt op basis van

verwerkbaar is.

klei uit diepe droge groeves. Terra
Tech in Brunssum maakt hieruit

Het geeft voldoening om een

via een afgewogen en intensief

steentje bij te dragen aan een

productieproces de Mikolit®

product wat aan de basis staat

afdichtpellets.

van goed en gezond drinkwater.

Mikolit® wordt sinds jaar en dag

Er bestaan vele gebieden waar
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een onder water zwellende

afdichting van ondergrondse

afdichtklei te pas kan ko

kleilagen bij grondboringen.
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