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Korte inhoud

Met dit rapport wil WWF-België aantonen
dat de watervoetafdruk een relevante
indicator is om:

• het verborgen water in onze consumptie van goederen en diensten te tonen;
• te wijzen op onze afhankelijkheid van het buitenland (externe watervoetafdruk);
•o
 nze externe watervoetafdruk in verband te brengen met duidelijk bepaalde
geografische zones;
• t rajecten en acties ter vermindering van de impact op de watervoorraden te bepalen
en uit te voeren.
De resultaten voor België maken duidelijk dat de gemiddelde watervoetafdruk van
de Belg erg groot is. Onze levensstijl en onze consumptie van goederen en diensten
impliceren een waterconsumptie die ver boven onze eigen voorraden ligt en die dus in
sterke mate afhankelijk is van buitenlandse watervoorraden. De bevoorradingskanalen
kunnen gemakkelijk getraceerd worden en de buitenlandse effecten zijn in de
producerende landen duidelijk te lokaliseren.
WWF-België moedigt overheden en bedrijven ertoe aan rekening te houden
met de watervoetafdruk en met duurzaam waterbeheer in hun beheers- en
beleidsmaatregelen. De hier gegeven concrete voorbeelden kunnen daarbij
als inspiratiebron dienen.
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Inleiding

 it is de eerste analyse van de watervoetafdruk van België.
D
WWF wil met dit rapport de aandacht vestigen op deze
hulpbron die vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd,
vooral in een land als dat van ons. Nochtans is de
beschikbaarheid van zoet water geen evidentie; nu niet,
en in de toekomst nog minder.

Water is een erg waardevolle natuurlijke hulpbron, die we massaal gebruiken in de
landbouw, voor onze voeding, voor veevoeding, voor textielvezels, … om nog te zwijgen
over biobrandstoffen. De zoetwaterecosystemen leveren deze hulpbron en staan in voor
essentiële functies zoals de regeling van waterstromen, waterzuivering, klimaatregeling,
bescherming tegen stormen en erosie, enz.
België heeft een klein grondgebied, dat dichtbevolkt en economisch sterk ontwikkeld is.
Een ander belangrijk element is de westerse levensstijl, gekenmerkt door een grote vleesconsumptie. De druk op het milieu is groot, vooral op de watervoorraden. België behoort
tot de Europese landen die hun eigen voorraden het sterkste exploiteren (zie figuur 1).
Ondanks het eerder regenrijke klimaat, is er per persoon minder water beschikbaar dan in
de meeste andere Europese landen. Een aanzienlijk deel van het grondgebied is bovendien
niet waterdoorlatend (bebouwing, wegen, enz.), wat de waterinfiltratie sterk bemoeilijkt.
Daarbij komt nog dat een groot deel van het oppervlaktewater en ondergronds water sterk
vervuild en daardoor minder beschikbaar is.

0%

figuur 1:
Totale jaarlijkse
wateronttrekking
per land, in verhouding
tot de beschikbare
voorraden (recentste
beschikbare gegevens
uit de periode 1997 - 2005,
afhankelijk van
het land) (in %)
Bron:
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WEI… Zwaard van Damocles boven watervoorraden
De waterexploitatie-index (water exploitation index of WEI) van een land wordt
gedefinieerd als de verhouding tussen de totale jaarlijkse onttrekking aan zoet
water en de gemiddelde zoetwatervoorraad op lange termijn. De index toont aan
op welke manier de totale onttrekking druk uitoefent op de watervoorraden.
De alarmdrempel ligt op 20 % (Alcamo et al., 2000). M.a.w. daar ligt de grens
tussen een niet-gelimiteerde en een gelimiteerde regio of land (met sterke
mededinging om water).
Merk op: de indicator rekent ook het koelwater mee, dat in bepaalde landen - met
een grote productie aan kernenergie - een belangrijk deel van de onttrekking
vertegenwoordigt.

Maar de druk is niet alleen intern. Zoals we in dit rapport zullen zien, wijst de
watervoetafdruk van ons land ook op een sterke afhankelijkheid van het buitenland.
Die invoer van water uit andere, soms verafgelegen landen is niet zonder gevolgen
(zie “De watervoetafdruk van België”, pagina 11).
De vooruitzichten voor de komende jaren zijn helaas weinig bemoedigend. Op
wereldvlak gebruikt de landbouw vandaag 70 % van het beschikbare water (UNESCOWWAP, 2003). Dat is nodig om te voldoen aan de meeste van onze behoeften op het
vlak van voeding, kledij, bouwmaterialen, enz. Tegen 2050 zal de wereldbevolking
gestegen zijn van 6 naar 9 miljard mensen, maar de vraag naar landbouwproducten zal
grosso modo verdubbeld zijn (per persoon), wegens de stijging van de koopkracht en de
vraag naar vlees en afgeleide producten (IWMI, 2007). De druk op het aandeel van het
water dat gebruikt wordt voor de landbouw zal bijgevolg enorm stijgen.
Een andere manier om deze uitdagingen voor te stellen, is de volgende eenvoudige
berekening. Vandaag consumeren 6 miljard mensen samen 6 miljard consumptieeenheden (willekeurige eenheid) (6 x 1 = 6 miljard consumptie-eenheden). Volgens
de verwachtingen van de VN en de Wereldbank zullen er in 2050 ongeveer 9
miljard mensen op aarde zijn en zal de consumptie ruwweg verdubbeld zijn (met
lokale verschillen, bijvoorbeeld een sterke stijging in de jonge industrielanden).
De berekening wordt dus 9 x 2 = 18 miljard consumptie-eenheden, of een
verdrievoudiging van de vraag. Als die voorspellingen bewaarheid worden, zal dit
een enorme impact hebben op het milieu en de landbouw. Het wordt dan ook hoog
tijd hiermee rekening te houden.
Daarbij komen een toegenomen verstedelijking en de effecten van de klimaatverandering, die een extra bedreiging vormen voor de watervoorraden van onze planeet.
WWF België beoogt met dit rapport verschillende doelstellingen. In de eerste plaats
willen we een duidelijk beeld geven van ons watergebruik en –verbruik en willen we
de eerste resultaten van de Belgische watervoetafdruk voorstellen. Vervolgens willen
we de cijfers en hun betekenis analyseren en bespreken, vooral met betrekking tot de
landbouwproducten, hun oorsprong, de producerende landen en de impact in termen
van afhankelijkheid en verantwoordelijkheid.
Verder presenteert het rapport enkele concrete initiatieven van bedrijven die de
watervoetafdruk gebruiken als bewustmakings- en beheersinstrument om hun impact
op de watervoorraad te beperken, zonder afbreuk te doen aan hun economische
rentabiliteit.
Tot slot suggereert WWF België enkele mogelijke pistes, zowel voor de economische als
voor de politieke wereld, om de negatieve ecologische, economische en sociale gevolgen
van een grote watervoetafdruk te beperken, met een globale visie op de problematiek.
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1. Waarom
de watervoetafdruk?

Onze planeet staat voor enorme uitdagingen op het vlak
van zoet water. Die uitdagingen zijn ook cruciaal in een
land als België, met een gematigd maritiem klimaat.
Een land, een regio, een bedrijf of eender welke andere
entiteit consumeert en produceert goederen, waarvan
de productie het gebruik van water vergt. Om over de
hele lijn rekening te houden met de beschikbaarheid van
en de vraag naar water, kan men een specifieke indicator
uitwerken en gebruiken: de watervoetafdruk.

De watervoetafdruk (Hoekstra, 2003) meet het directe
en indirecte gebruik van zuiver en zoet water per
consument of producent. Deze indicator maakt het onder
meer mogelijk een duidelijk beeld te geven van de druk die lokaal wordt uitgeoefend op
de watervoorraden. In die zin is hij geografisch expliciet: met de voetafdruk kan men de
gebruikte en vervuilde watervolumes vaststellen, maar ook lokaliseren. Zo vertelt deze
indicator met name iets over de impact van de waterinvoer van een land (bijvoorbeeld
in de vorm van landbouwproducten).
De watervoetafdruk wordt gemeten in volume-eenheden en wordt berekend hetzij vanuit
het oogpunt van de producent (productie-watervoetafdruk), hetzij vanuit het oogpunt
van de consument (de consumptie-watervoetafdruk).
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1. Waarom de watervoetafdruk?

De productie-watervoetafdruk
De watervoetafdruk van een goed of dienst is het totale volume aan zoet water dat
nodig is voor de productie ervan, over het hele fabricatieproces.
Dit volume is samengesteld uit drie elementen (Hoekstra, 2003): verbruikt, verdampt
en vervuild water (figuur 2):
•D
 e groene watervoetafdruk is het volume aan regenwater dat in de bodem is
opgeslagen als bodemvocht, nodig voor de teelt van gewassen (in de vorm van
waterverdamping)
•D
 e blauwe watervoetafdruk is het volume aan zoet water uit de voorraden “blauw
water” (oppervlaktewater en ondergrondse waterbekkens), voor huishoudelijk,
industrieel of landbouwgebruik (in het laatste geval gaat het over irrigatiewater).
•D
 e grijze watervoetafdruk (ook de terugstroom genaamd) is het volume aan
water dat tijdens de productieprocessen verontreinigd wordt: dit is het volume
water dat nodig is voor het verdunnen van de verontreinigende stoffen opdat de
waterkwaliteit aan de aanvaardbaarheidsnormen zou voldoen.
De productie-watervoetafdruk is geografisch expliciet: hij toont niet alleen de
gebruikte watervolumes, maar ook waar dit verbruik plaatsvindt.

boer

producent

retailer

consument

figuur 2:
De watervoetafdruk
van een product

groen en blauw
watergebruik

grijs water

blauw
watergebruik

grijs water

blauw
watergebruik

grijs water

blauw
watergebruik

grijs water
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1. Waarom de watervoetafdruk?

De consumptie-watervoetafdruk
De consumptie-watervoetafdruk wordt gedefinieerd als het totale volume aan zoet water
gebruikt voor de productie van de goederen en diensten die geconsumeerd worden door
een land, een stad, een individu of alle mensen samen.
De watervoetafdruk van een land is de som van het watervolume dat rechtstreeks in het
land zelf wordt gebruikt (interne watervoetafdruk) en het virtuele geïmporteerde water
(externe watervoetafdruk, d.w.z. het water dat in andere landen gebruikt wordt voor
de productie van goederen en diensten die in dit land geconsumeerd worden), min het
virtuele geëxporteerde water (d.w.z. het water dat in dit land gebruikt wordt om goederen
en diensten te fabriceren die in andere landen geconsumeerd worden) (zie figuur 3).

Figuur 3:
De consumptiewatervoetafdruk van
een land en de relatie
(vereenvoudigd) tussen
twee handeldrijvende
landen

land A

land B

Consumptiewatervoetafdruk

Consumptiewatervoetafdruk

intern

intern
extern

Watervoetafdruk
van een land

Export van
virtueel water

Export van
virtueel water

Import van
virtueel water

extern

Watervoetafdruk
van een land

Import van
virtueel water

naar Hoekstra et al., 2009

Dit algemene kader wijst erop dat bepaalde landen sterk afhankelijk kunnen zijn van
de import van goederen en diensten die in het buitenland geproduceerd zijn en waarvan
de productie het gebruik van water impliceert (virtueel water).
De berekening van de watervoetafdruk van een land is dus een manier om een beeld
te geven van de reële totale hoeveelheid gebruikt water en toont tegelijk de geografische
oorsprong ervan.
De analyse van de watervoetafdruk van een land stelt ons in staat om, onder meer,
doelgerichte inspanningen te leveren om onze impact te verkleinen in regio’s met
waterstress en op plaatsen met een gebrekkig waterbeheer.

1 liter melk
1 000 liter water

1 kilo kip
3 000 liter water

1 ei
200 liter water

1 kop thee
30 liter water

1 glas bier
75 liter water

Deze gegevens zijn gebaseerd op mondiale gemiddelden. Regionale data kunnen ster
afwijken afhankelijk van bijvoorbeeld het klimaat (Chapagain & Hoekstra, 2004).
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2. De watervoetafdruk
van België

Globale resultaten
Om de watervoetafdruk van België te berekenen,
analyseerde WWF, samen met ECOLIFE (zie ook
De Clerck, 2009), de waterbehoefte van alle
geconsumeerde landbouwproducten, op basis van de
productie- en verkoopgegevens van PC-TAS (ITC, 2006).
Dit omvat 503 teelten (bv. katoen, levensmiddelen,
bloemen) en 141 veeteeltproducten. De gebruikte
methode wordt toegelicht in de Water Footprint Manual
(Hoekstra et al., 2009).

De berekening van de watervoetafdruk van de
industrieproducten is complex en vooralsnog voor verbetering vatbaar. Tot deze groep
behoren de chemische producten, de machines en andere fabricaten, waarvan de
watervoetafdruk gebaseerd is op de toegevoegde industriële waarde per product per
gebruikte eenheid water.
De eerste vaststelling is dat de totale watervoetafdruk van België 28 miljard m3 (Gm3)
per jaar bedraagt, of ongeveer 2 700 m3 voor elke Belg, of nog 7400 liter per persoon
per dag, d.w.z. ongeveer 90 badkuipen.
Dit is het dubbele van het mondiale gemiddelde (zie figuur 4) en meer dan onze
buurlanden (Nederland 2300 m3/inw./jaar; Verenigd Koninkrijk 1 700 m3/inw./jaar).
De eerste vaststelling is dus dat de watervoetafdruk van de Belg erg hoog is.

3000
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1000
500

(WWF-UK, 2008)

Mondiaal gemiddelde

VS
(WWF-UK, 2008)

Duitsland

(WWF 2009)

Zweden

(WWF 2008)

(WWF-UK, 2008)

Verenigd Koninkrijk

Nederland

(WWF 2010)

0
België

Figuur 4:
de (totale,
interne en externe)
watervoetafdruk
voor enkele landen
(in m3/persoon/jaar)

totale
intern
extern
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2. De watervoetafdruk van België

De ontleding van de watervoetafdruk van België (tabel 1) toont, als tweede vaststelling,
dat de interne watervoetafdruk 25 % bedraagt. Anders gezegd, dit percentage
vertegenwoordigt de zelfvoorziening van het land. Daartegenover staat de externe
watervoetafdruk, die 75 % bedraagt. Dit betekent dat driekwart van de watervoetafdruk
van het land gekoppeld is aan de import van (virtueel) water uit het buitenland. Het
gaat hoofdzakelijk om landbouwproducten zoals katoen, koffie en graan, die bovendien
vaak geteeld worden in delen van de wereld waar de watervoorraden al erg onder
druk staan. Verderop (pagina 17) zullen we zien wat de gevolgen zijn van die externe
voetafdruk voor de landen waar de import vandaan komt, en de daaruit voortvloeiende
verantwoordelijkheden.
Derde vaststelling (tabel 1) is het zeer dominante aandeel van de landbouwproducten
(26,09 miljard m3/jaar, of 93,6 %). Dit betekent dat van de 7 406 l van het Belgische
dagelijkse gemiddelde, 6 931 l gekoppeld is aan de consumptie van plantaardige of
dierlijke producten. De waterconsumptie gekoppeld aan industrieproducten bedraagt
258 l (3,5 %), een getal dat we met enige omzichtigheid moeten beschouwen, aangezien
meer onderzoek nodig is. Het water dat effectief uit de kraan stroomt, bedraagt
gemiddeld 218 l per dag per inwoner. In dat getal is ook het water meegerekend dat
gebruikt wordt door openbare diensten.

tabel 1:
ontleding van de
watervoetafdruk van
België (in Gm3/jaar)

Intern

Extern

Totaal

% van het totaal

Landbouwproducten

5,85

20,24

26,09

93,6 %

Industrieproducten

0,40

0,57

0,97

3,5 %

Huishoudelijk gebruik

0,82

-

0,82

2,9 %

Totaal (Gm /jaar)

7,07

20,81

27,88

100,0 %

% van het totaal

25 %

75 %

100,0 %

3
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2. De watervoetafdruk van België

Landbouw met een grote watervoetafdruk
Analyseren we in detail het deel van de watervoetafdruk dat gekoppeld is aan de
landbouwproducten, dan stellen we vast (figuur 5) dat dit hoofdzakelijk te maken heeft
met de gewassenteelt (81 %) en, in mindere mate, met de veeteelt (19 %). We moeten
evenwel opmerken dat heel wat gewassen bedoeld zijn als veevoeder en dat dit deel
niet verrekend is in het laatste cijfer. Het cijfer voor de veeteelt betreft dus het gras,
het drinkwater en het dienstwater (bv. voor het reinigen van de stallen) en geeft een
vertekend, te rooskleurig beeld van de impact van de veeteelt.
De watervoetafdruk van de gewassenteelt is grotendeels extern (83 %) en dus
gekoppeld aan import. Wat de veeteelt betreft, bedraagt de interne watervoetafdruk
iets minder dan de externe watervoetafdruk (54 %).

Figuur 5:
Ontleding van de
watervoetafdruk van de
landbouwproducten
(Gm3/jaar)

30

intern
extern
totaal

25
20
15
10
5
0

Gewassen

Vee

Totaal

De gewassen die bijdragen tot de watervoetafdruk zijn voornamelijk (figuur 6) tarwe,
katoen, soja en koffie, deels afkomstig uit tropische of subtropische landen. Die vier
gewassen zijn samen goed voor meer dan 50 % van onze externe watervoetafdruk van
gewassen. De enige gewassen met een grote interne watervoetafdruk zijn diegene die
in onze regio’s geteeld worden: tarwe, suikerbiet, gerst en maïs.
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2. De watervoetafdruk van België

Figuur 6:
Belangrijkste gewassen
voor de watervoetafdruk
van gewassen in België
(in Gm3/jaar)
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De watervoetafdruk van de in België geconsumeerde landbouwproducten komt ook voort
uit veeteeltproducten (figuur 7).
De grootste watervoetafdruk voor die producten is toe te schrijven aan melk, meteen
gevolgd door rundvlees, vervolgens varkensvlees en gevogelte. Meer dan de helft
(54 %) van die producten wordt ingevoerd. Rund- en varkensvlees komen vaker uit
binnenlandse productie, melk en vlees van gevogelte worden vaker ingevoerd.

Figuur 7:
Belangrijkste
veeteeltproducten voor
de watervoetafdruk van
veeteeltproducten in
België (in Gm3/jaar)

1,5
intern
extern
totaal

1,2

0,9

0,6

0,3

0,0
Melk

Rundvlees

Varkensvlees

Gevogelte
(vlees)

Gevogelte
(eieren)

Andere

Samengevat: de watervoetafdruk van de in België geconsumeerde landbouwproducten
bevat een belangrijke interne component voor producten uit veeteelt en uit
gewassenteelt, zoals tarwe, suikerbiet, maïs en gerst. Hij is vooral extern voor katoen,
soja en koffie.
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2. De watervoetafdruk van België

Massaal geïmporteerde landbouwproducten
Via de analyse van de gegevens over de externe watervoetafdruk kunnen we
achterhalen uit welke landen de import afkomstig is. Wat de landbouwproducten
betreft (zie figuur 8), is de import in België in de eerste plaats afkomstig uit Europa
(vooral Frankrijk, Duitsland en Nederland), en verder uit Azië (vooral Indonesië,
India en Pakistan) en Latijns-Amerika (Brazilië en Argentinië).

Oceanië 2%

Figuur 8:
Geografische verdeling
van de externe Belgische
watervoetafdruk van de
landbouw (in %)

Afrika 9%
Noord-Amerika 8%

Europa 44%
Latijns-Amerika 18%

Azië 19%

Tarwe is het importproduct dat het sterkste bijdraagt aan de externe watervoetafdruk.
Frankrijk is voor België de belangrijkste leverancier, gevolgd door Duitsland en
Canada. Het tweede meest geïmporteerde product is katoen, dat afkomstig is uit India,
Turkije, Oezbekistan en Pakistan. Op de derde plaats vinden we soja, ingevoerd uit
vooral Brazilië, de Verenigde Staten en Argentinië. Tot slot is er de koffie die in België
gedronken wordt en die vooral geoogst wordt in Brazilië, Colombia en Oeganda.
De impact van de ingevoerde producten op de landen van oorsprong wordt verderop
besproken (zie pagina 17).
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2. De watervoetafdruk van België

Gegevens voor het berekenen van de watervoetafdruk
Dat België een hoge watervoetafdruk uit landbouw heeft en een sterke
afhankelijkheid van het buitenland vertoont, zijn weinig verrassende conclusies.
Met zijn beperkte oppervlakte en een gematigd klimaat is België noodgedwongen
afhankelijk van het buitenland en van (sub-)tropische gewassenteelt. Slechts
enkele gewassen en veeteeltproducten worden in eigen land geproduceerd en
geconsumeerd (interne voetafdruk).
In de grote lijnen van de resultaten van de watervoetafdruk vinden we sterke
conclusies, op basis waarvan we pertinente en adequate algemene aanbevelingen
(zie pagina 22) kunnen formuleren.
De wetenschap aangaande de watervoetafdruk is nog jong (de indicator werd
pas in 2003 in het leven geroepen) en men dient er rekening mee te houden dat
de berekeningsmethode nog verder ontwikkeld wordt. Verschillende methodes
leiden tot verschillende resultaten. Ook de kwaliteit van de gegevens is een factor
die de resultaten beïnvloedt en er zijn zeker nog mogelijkheden om betere en
nauwkeuriger gegevens te verzamelen.
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3. De impact van
de Belgische
watervoetafdruk
in het buitenland

Het effect van de Belgische watervoetafdruk op andere
landen hangt af van zowel de hoeveelheid water
die gebruikt wordt om de geïmporteerde diensten
en goederen te produceren als de kwaliteit van dat
water. De hoeveelheid wordt gemeten door de externe
watervoetafdruk, die het gebruikte volume aan water
weergeeft. De kwaliteit wordt uitgedrukt via de
waterstressindicator (Water Stress Indicator of WSI,
Smakhtin et al., 2004), die de schaarsheid van het voor
menselijke activiteit beschikbare water meet, rekening
houdend met de waterbehoeften van de ecosystemen.
Indien die indicator voor een bepaald land meer dan
100 % bedraagt, betekent dit dat men er meer water
onttrekt dan wat er voor de menselijke behoeften
beschikbaar is. Een waarde boven de 60 % wijst op een sterke ontginning van de
voorraden, een waarde tussen 30 % en 60 % op een gematigde ontginning, en waarden
onder de 30 % op een lichte ontginning.
Om de impact van de watervoetafdruk van België (figuur 9 voor de externe
watervoetafdruk uit landbouw) in het buitenland te evalueren, moet men vooral kijken
naar de landen waar, enerzijds, de externe watervoetafdruk van België groot is en,
anderzijds, de waterstress hoog is.

Figuur 9:
EXTERNE watervoetafdruk
voor agrarische prodcten
(in Mm3/JAAR)

Duitsland
Oekraïne
Oezbekistan

Spanje

Pakistan
India

0 - 10
10 - 100
100 - 1 000
>1 000
Hotspots
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Tot die landen behoren onder meer Duitsland (tarwe, melk), India (vooral katoen), Spanje
(olijven, rijst, amandelen), Pakistan (katoen, rietsuiker) en Oezbekistan (katoen). Dit zijn
dus landen die (positieve of negatieve) effecten kunnen ondervinden van een veranderde
levensstijl van de Belgen en een gewijzigde consumptie van in België geïmporteerde
producten (zie voorbeelden hierna).
Ter illustratie volgen hieronder drie voorbeelden: katoen, suiker en de situatie van
Pakistan. Deze voorbeelden werden gekozen wegens de belangrijke rol die ze spelen
in de externe Belgische voetafdruk uit landbouw en omdat ze het voorwerp zijn van
internationale multistakeholder-initiatieven waaraan ook heet WWF deelneemt.

Voorbeeld 1: katoen
Katoen is bij uitstek een voorbeeld van een gewas dat door de Europese landen massaal
wordt ingevoerd. Tegelijk is het een gewas dat door zijn hele productieketen tot de
grootste waterverbruikers behoort .
Wereldwijd gebeurt zowat 73 % van de katoenteelt met behulp van irrigatie (Soth et al.,
1999) omdat de teelt plaatsvindt in dorre regio’s.
Men schat dat er gemiddeld 11 000 liter water nodig is voor de productie van een kilo
katoen (Chapagain et al., 2006). Dat is een gigantische hoeveelheid, waarvan de westerse
consument maar een heel klein deeltje te zien krijgt. Voor de landen van de EU-25 is 84
% van de productie-watervoetafdruk van katoen buiten het eigen grondgebied gesitueerd.
De teelt en transformatie van katoen kent drie soorten effecten: de verdamping van
geïnfiltreerd regenwater dat nodig is voor de groei van het katoen (groen water), de
onttrekking van ondergrond- of oppervlaktewater voor irrigatie (blauw water) en, tot slot,
de watervervuiling tijdens de teelt of transformatie van het katoen (grijs water).
De belangrijkste effecten voor de EU-25 situeren zich in India, Oezbekistan, Pakistan,
Turkije en China (zie figuur 10). De watervoorraden van twee van die landen (Oezbekistan
en Pakistan) zijn al grotendeels uitgeput (WSI van respectievelijk 165 % en 105 %).
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Figuur 10:
Totale impact van de
consumptie van producten
op basis van katoen
door de EU-25 op de
wereldwatervoorraden
(in Mm3/jaar,
periode 1997-2001).
Totale
watervoetafdruk
(Mm3/jaar)
0
0 - 10
10 - 50
50 - 500
500 - 2 500
2 500 - 5 000
5 000 - 7 500

NAAR CHAPAGAIN ET AL., 2006

WWF is partner van het Better Cotton Initiative (BCI), een vrijwilligersprogramma
met als doel het bevorderen van een katoenteelt die minder gulzig omspringt met water
en chemische producten, een belangrijke stap op weg naar een duurzamere katoenproductie. WWF werkt samen met landbouwers, overheidsorganen, kopers en investeerders in cruciale fasen van de keten – van het veld tot de kledingwinkel – in een
gezamenlijke inspanning om duurzaam katoen te promoten, dat een kleinere impact
heeft op het milieu, economisch leefbaar en sociaal aanvaardbaar is.
www.bettercotton.org

Voorbeeld 2: suiker
Suiker is een van de meest alledaagse ingrediënten in onze voeding. Meer dan 100
landen produceren suiker, waarvan 60 tot 70 % vertrekkend van suikerriet, dat vooral
in de tropische en subtropische gebieden van het zuidelijk halfrond geteeld wordt.
De rest is afkomstig van suikerbiet, die hoofdzakelijk geteeld wordt in de gematigde
gebieden van het noordelijk halfrond (het noorden van Europa, Oost-Europa, het
noorden van Japan en bepaalde streken in de Verenigde Staten).
In de periode 2000-2004 bedroeg de wereldwijde productie van suikergewassen meer
dan 1,5 miljard ton per jaar. Brazilië is de grootste producent (24 %), gevolgd door
India (18 %), China (6 %), Thailand (4 %), de Verenigde Staten (4 %) en Pakistan (4 %).
Op dit moment wordt 69 % van de suiker in de wereld geconsumeerd in het land van
oorsprong. De rest wordt op de wereldmarkt verkocht.
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Voor de teelt van suikerriet is vaak irrigatie nodig. Suikerbiet wordt daarentegen vooral
geteeld in gebieden met veel neerslag, waar weinig of geen bijkomende irrigatie nodig is.
De gemiddelde productie-watervoetafdruk bedraagt 809 l/kg suiker (niet geraffineerd) uit
bieten en 1 427 l/kg suiker (niet geraffineerd) uit suikerriet (Hoekstra & Chapagain, 2008).
In België bedraagt de consumptie-watervoetafdruk voor suiker 1 412 Mm3/jaar of
375 liter/dag/inw. (op de 7400 l in totaal) (zie tabel 3). Die voetafdruk is voor 53% extern,
wat correspondeert met de import van rietsuiker (vooral afkomstig uit Pakistan, gevolgd
door Cuba en Swaziland).

Tabel 3:
consumptiewatervoetafdruk van
suiker in België (Mm³/jaar)

Intern

Extern

Totale
watervoetafdruk

Suiker uit suikerriet

0

745

745

Suiker uit suikerbiet

663

4

667

Totaal

663

749

1 412

(Mm³/jaar)

We stellen vast dat deze producten, beide geconsumeerd door de bevolking van België,
een totaal verschillende impact hebben wat betreft hun watervoetafdruk: suikerriet
wordt enkel in het buitenland geproduceerd (de interne watervoetafdruk is gelijk aan
nul), terwijl suikerbiet bijna exclusief in België geproduceerd wordt.
Het belang van de watervoetafdruk als indicator is evident: hij maakt een sensibilisatie
over het onderwerp mogelijk en werpt een verhelderend licht op - onder andere - een
complexe vraag zoals de keuze van een alledaags consumptieproduct. In het geval van
suiker spelen ook andere aspecten in verband met water een rol, zoals de waterstress van
het producerende land of de hoeveelheid en de oorsprong van het water dat eventueel
nodig is voor de teelt van de gewassen (productie-watervoetafdruk).
Concreet betekent dit dat van de 745 Mm3/jaar, er 224 afkomstig zijn uit Pakistan,
83 uit Cuba en 44 uit Swaziland. Pakistan heeft een zeer hoge waterstressindicator
(WSI = 108 %, tegenover respectievelijk 31 % en 25 % voor de twee andere landen),
wat wil zeggen dat de rietsuikerconsumptie van de Belgen een rechtstreeks negatief
effect heeft op de watervoorraden van dat land (zie hieronder, voorbeeld van Pakistan).
WWF neemt deel aan het Better Sugarcane Initiative (BONSUCROTM), een samenwerking
tussen detailhandelaars in suiker, investeerders, handelaars, producenten en ngo’s
met het oog op duurzame suiker. Het BSI wil op een meetbare manier de impact van
de suikerrietproductie op het milieu verkleinen, en tegelijk bijdragen tot de sociale en
economische voordelen voor de suikerproducenten en alle andere actoren in de keten.
WWF werkt samen met landbouwers in projecten op het terrein, met het oog op
betere landbouwpraktijken, met name in Pakistan. In bepaalde producerende landen
sensibiliseert WWF de institutionele en private actoren over de duurzaamheid van
die initiatieven. Zo werkt het samen met een bedrijf als Coca-Cola Company voor een
duurzamer beheer van de natuurlijke hulpbronnen (zie pagina 24).
www.bonsucro.com
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Voorbeeld 3: Pakistan
Pakistan is een voorbeeldland voor België want het is een belangrijke uitvoerder van
zowel rietsuiker als katoen. Momenteel kent Pakistan waterstress, hoewel het land ooit
overvloedig water bezat. Maar de veranderlijkheid van de neerslaghoeveelheden en de
droogte hebben vernietigende effecten voor de landbouw, de weilanden, de vochtige
zones en de mensen die van de watervoorraden afhankelijk zijn.
WWF verleent zijn bijdrage aan verschillende projecten in Pakistan, waaronder het
Pakistan Wetlands Programme ter bevordering van de duurzame conservering van
vochtige gebieden met zoet water en zeewatergebieden en de daarmee samenhangende
biodiversiteit, die van wereldbelang is.
WWF steunt ook het Pakistan Sustainable Cotton Initiative ter bevordering en
ontwikkeling van optimale beheerspraktijken voor duurzame katoenproductie.
Dit omvat de toepassing van betere beheerspraktijken op het vlak van water
en een aanzienlijke reductie van de gebruikte hoeveelheden pesticiden en
bemestingsmiddelen in de katoenproductie, zonder wezenlijk te raken aan
de opbrengsten.
Verder draagt het WWF ook bij tot een beter beheer van de rivierbekkens in het
nationaal park van Ayubia en leidt het er sensibilisatieacties tot behoud van het milieu.
Het nationaal park van Ayubia bedekt een oppervlakte van ongeveer 3 312 ha en is
gelegen in de westelijke Himalaya. Die regio is van cruciaal belang want ze verzamelt
70 tot 80 % van het smeltwater van de sneeuw en de gletsjers die, uiteindelijk, de hele
Indusdelta voeden.
Tot slot lanceerde WWF-Pakistan een project met de naam Better Management
Practices for Water Thirsty Crops (“betere beheerspraktijken voor watergulzige
gewassen”) om te zorgen voor duurzame bronnen van zoet water voor het
levensonderhoud van de arme gemeenschappen in Pakistan. Dankzij dit project
zal een mechanisme gecreëerd kunnen worden om de hoeveelheid beschikbaar water
te vergroten en zal men de vervuiling kunnen terugdringen door het verminderen
van de gebruikte hoeveelheden water en pesticiden bij de productie van suikerriet
en katoen.
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De hierboven gepresenteerde resultaten en voorbeelden
illustreren dat het belangrijk is de watervoetafdruk van
België te bestuderen, en dit minstens om drie redenen:
1. De eerste reden heeft rechtstreeks te maken met de
levensvatbaarheid van de watervoorraden op lange
termijn.
2. 	Een andere uitdaging is de sensibilisatie van bedrijven
en consumenten in verband met hun waterverbruik
en de belangrijke vragen die dit opwerpt inzake
voedselzekerheid en de beschikbaarheid van
hulpbronnen.

3. Tot slot worden ook overheid en politici aangemaand tot een goed beleid, met name
voor wat hun rol in het ontwikkelingshulpbeleid betreft, aangezien water een globale
en wereldwijde aangelegenheid is.
Deze spelers volgen een aantal oplossingen en pistes, in samenwerking met WWF.
Voorbeelden volgen hieronder.

Voor de bedrijven
De bedrijven hebben een belangrijke rol te spelen in het verbeteren van het beheer van
de watervoorraden en het verkleinen van het risico op milieuschade. Zij kunnen toezien
op een rationeel watergebruik. Een berekening van de watervoetafdruk kan daarbij zeer
handig zijn, niet alleen voor hun eigen activiteiten, maar ook - en vooral - in de hele
bevoorradingsketen, in die zin dat ze van goed waterbeheer een standaardvoorwaarde
kunnen maken om contracten af te sluiten met hun leveranciers. De bedrijven hebben
er ook strategisch belang bij hun totale voetafdruk te kennen, om eventuele risico’s te
kunnen analyseren. Het komt er dus op aan strategieën te ontwikkelen om die effecten
en, bijgevolg, de risico’s die daaraan verbonden zijn, te verkleinen.
Het Water Footprint Network (WFN)1 en het Watercentrum van de Universiteit van
Twente (NL) werken aan wetenschappelijke methodes om bedrijven en andere entiteiten
in staat te stellen hun watervoetafdruk te berekenen. Meer dan 120 bedrijven en
instellingen maken op dit moment deel uit van het WFN.
WWF, lid van het WFN, werkt met de bedrijven en hun producenten om, in de landen
van oorsprong, het waterverbruik voor de landbouwproducten te verminderen.
Hieronder volgen drie voorbeelden ter illustratie van die samenwerking.

Alpro
In België berekende de firma Alpro, in samenwerking met WWF en het Watercentrum
van de Universiteit van Twente, de watervoetafdruk van twee van haar belangrijkste
producten: een sojadrank en een burger op basis van soja.

1

www.waterfootprint.org

Bij de berekening werd rekening gehouden met de operationele voetafdruk, d.w.z. het
directe waterverbruik in de productie van producten op basis van soja, alsook met de
voetafdruk van de bevoorradingsketen, d.w.z. het indirecte waterverbruik, nodig voor
de productie van de grondstoffen, de verpakkingen en de gebruikte diensten.
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Figuur 11 :
Soja drink
vergeleken met andere

1 liter sojamelk

watervoetafdruk 365 liter, waarvan 99,8 %
afkomstig van de bevoorradingsketen

1 liter koemelk

watervoetafdruk gemiddeld 1000 liter

2.7

keer meer

1 sojaburger
van 170 g

1 rundvleesburger
van 170 g

watervoetafdruk 132 liter
waarvan 99,9 % afkomstig
van bevoorradingsketen

watervoetafdruk gemiddeld
2 635 liter

20

keer meer

De voor deze plantaardige producten verkregen cijfers worden vergeleken met die van
gelijkaardige producten die dierlijke producten bevatten (koemelk, rundvlees) (zie
figuur 11).
Deze cijfers maken duidelijk dat het weliswaar belangrijk is dat een bedrijf zich over
het eigen watergebruik buigt, maar dat het belangrijkste zich elders situeert, namelijk
in de bevoorradingsketen. In dit geval is een gedetailleerde analyse van de sojateelt
van kapitaal belang om de impact van de productieketen op de watervoorraden goed te
begrijpen.
De cijfers tonen ook hoezeer de productie van producten van dierlijke oorsprong veel
meer water verbruikt dan hun vegetarische alternatieven.
Op basis van die gegevens gaan ALPRO en WWF een actieplan uitwerken om in de
volgende jaren de reële impact van de ALPRO-producten op de watervoorraden van
de landen die de grondstoffen leveren, te analyseren. Dat plan zal vergezeld gaan van
sensibilisatieacties.
www.alpro.be
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Coca-Cola Company
WWF en de Coca-Cola Company hebben een globale samenwerking ondertekend met als
doelstellingen:
• helpen
	
om zeven belangrijke stroomgebieden te beschermen, waaronder dat
van de Donau;
• bij
	 het bottelen, tegen 2012 het waterverbruik 20 % efficiënter maken (in vergelijking
met de cijfers van 2004);
•a
 anmoedigen van een efficiënter waterverbruik doorheen de bevoorradingsketen,
beginnend bij de suiker;
• verminderen
	
van de CO2-uitstoot en het energieverbruik naar de niveaus van 2004,
en nog 5 % extra in de ontwikkelingslanden.
Dankzij dit globale kader kon met verschillende lokale samenwerkingen van start worden
gegaan, met name in Nederland.
In Nederland berekende de onderneming, met de hulp van The Water Footprint Network,
de watervoetafdruk van een halve liter Coca-Cola, gemaakt in de plaatselijke productieeenheid (figuur 12).

Figuur 12:
WATERVOETAFDRUK VAN
0,5 LITER COCA-COLA IN EEN
PETFLES GEPRODUCEERD IN
DONGEN, NEDERLAND

WATERVOETAFDRUK
BEVOORRADINGSKETEN

OPERATIONALE
WATERVOETAFDRUK

TOTALE
WATERVOETAFDRUK

BLAUW WATER 4%
GROEN WATER 13%
GRIJS WATER 83%

35 liter
VERPAKKING
7 liter

GRIJS WATER 20%

+

0,4 liter

=

BLAUW WATER 28%
GRIJS WATER 34%

GROEN WATER 52%
INGREDIENTEN
28 liter
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BLAUW WATER 23%
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GROEN WATER 43%
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Uit de analyse bleek dat het grootste deel van die watervoetafdruk, verbonden met
de teelt van suikerbiet, al erg concurrerend is in vergelijking met de waarden van
diezelfde teelt in de buurlanden. De mogelijkheden om de watervoetafdruk terug
te dringen lijken dus beperkt, maar de ervaring kan ten goede komen aan de andere
bottelplaatsen van de onderneming, vooral door een beter begrip van de risico’s die
verbonden zijn aan de bevoorradingsketen. Het bedrijf gaat samenwerken met zijn
suikertoeleveranciers in Europa en elders om strategieën uit te werken om de impact
van het waterverbruik te verminderen.
In veel landen is de suiker die in de drank gebruikt wordt, echter afkomstig van
suikerriet, waarvan de teelt meer water vergt. Het eindproduct heeft netto dus een
hogere watervoetafdruk. Dat heeft het bedrijf ertoe aangezet zich te engageren in
een initiatief zoals BONSUCRO™ (zie “Voorbeeld 2: suiker”, pagina 19).
Het bedrijf berekende ook de watervoetafdruk van zijn dranken op basis van
sinaasappels, geproduceerd voor de Noord-Amerikaanse markt (bv. Minute Maid
Original). Die berekeningen tonen dat de watervoetafdruk tussen de 518 en 651 liter
bedraagt voor 1 liter drank en voor 99 % verbonden is met de sinaasappelteelt
(Florida, Brazilië, Costa Rica). Het bedrijf is zich bewust van de mogelijkheden om
de opbrengsten te verbeteren en de effecten van die teelt zoveel mogelijk te beperken.
Het gaat samen met de andere afnemers werken aan een duurzaam beheer van de
gemeenschappelijke hulpbron water.
www.coca-cola.com

SABMiller

De brouwerijgroep werkte samen met WWF om een duidelijk beeld te krijgen van
de inzet en de risico’s op het vlak van waterverbruik bij zijn activiteiten. Zo werd
ondermeer de watervoetafdruk van zijn producten berekend voor vijf vestigingen
waar bier geproduceerd wordt, in Tsjechische Republiek, Peru, Tanzania, Oekraïne en
Zuid-Afrika. Uit de vele cijfers van die analyse blijkt dat de watervoetafdruk van bier
vooral (90 %) gelinkt is aan de teelt van de granen die in de samenstelling gebruikt
worden. Bij vergelijking van twee productievestigingen ziet men dat voor een liter bier
die in Zuid-Afrika geproduceerd is ruim drie keer meer water nodig was dan voor zijn
equivalent in de Tsjechische Republiek, en dat dit vooral te maken heeft met de import
van de granen (waarvan de teelt veel irrigatie vergt) uit de buurlanden.

Figuur 13:
productiewatervoetafdruk
van een liter bier

Zuid-Afrika:

155 liter
31% van de granen wordt ingevoerd

Tsjechische Republiek:

45 liter
5% van de granen wordt ingevoerd
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De brouwerijgroep erkent het nut van de watervoetafdruk als beheersinstrument,
al moet de indicator nog verder uitgewerkt worden, want de berekening laat toe een
kwantitatieve evaluatie te houden van het waterverbruik, met name in regio’s waar water
schaars is. De gegevens zijn van belang om de risico’s in verband met dit natuurlijke
hulpmiddel te evalueren en adequate maatregelen te nemen inzake het functioneren van
de industriële sites, de relaties met de lokale overheden en de ecologische duurzaamheid
in het algemeen.
www.sabmiller.com

Enkele aanbevelingen…
•H
 erken de risico’s voor het bedrijf: een watertekort in de bevoorradingsketen
kan leiden tot productiestoringen en hogere kosten voor transport en aankopen.
De risico’s betreffen ook de plaatselijke bevolkingen en kunnen tot gespannen
situaties leiden.
• I dentificeer en verklein de watervoetafdruk: begin met het berekenen van de
watervoetafdruk en het situeren van eventuele effecten in de lokale context.
Vervolgens kan een reductieplan opgesteld worden.
•D
 eel je kennis: bedrijven kunnen sterk bijdragen tot de totstandkoming van
normen voor gewassenteelt, bijvoorbeeld de teelt van suikerriet, katoen of rijst.
•W
 ees transparant, dat is de eerste stap naar duurzame ontwikkeling.
De organisatie Global Reporting Initiative2 geeft hieromtrent richtlijnen.
• Draag bij tot het waterbeheer: op ruimere schaal kunnen de bedrijven een rol
spelen in het beheer van de watervoorraden in de landen van oorsprong. Als
private entiteiten kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale
debatten en forums over geïntegreerd waterbeheer.

2

www.globalreporting.org
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Voor de overheden
De mogelijke effecten van de watervoetafdruk van België hangen helemaal af van waar,
hoeveel, wanneer en hoe er water onttrokken wordt. Een grote watervoetafdruk in een
regio waar water in overvloed voorradig is, zal wellicht nauwelijks een negatief effect
hebben op de samenleving of het milieu, maar dezelfde watervoetafdruk in een regio
met watertekort kan ernstige problemen met zich meebrengen, zoals het uitdrogen
van rivieren, de verwoesting van woongebieden en bestaansmiddelen, en het
verdwijnen van planten- en diersoorten, bovenop het effect op de landbouwprijzen,
de basisdiensten en de lokale economieën.
De duurzaamheiduitdaging op het vlak van water is in wezen die van een collectieve
efficiënte actie door diegenen die water gebruiken en er voor hun bevoorrading
afhankelijk van zijn. Dit is een belangrijk actiedomein voor onze overheden. Zij spelen
een grote rol bij het bepalen van de spelregels en het uitwerken van een juridisch kader.
Ze kunnen bovendien een methodologie voorstellen, omdat ze kwesties in verband
met water kunnen aansnijden op een globale manier, met name via de handelswaar
die wij invoeren en die voor een land als België een belangrijk deel uitmaakt van de
watervoetafdruk.
De gedetailleerde gegevens over de watervoetafdruk in dit rapport wijzen erop hoe
belangrijk het is dat de overheden rekening houden met de zoetwatervoorraden
in de economische ontwikkeling en de hulp aan ontwikkelingslanden. Die hulp
kan, bijvoorbeeld, ook de dimensie ‘duurzaam waterbeheer’ in de betroffen landen
omvatten.
De kwestie water is ook nauw verbonden met de kwestie klimaat, met de
neerslaggegevens, de onttrokken watervolumes en de timing daarvan. Dat maakt
allemaal deel uit van de uitdagingen in de strijd tegen de klimaatverandering.
Het is dan ook van essentieel belang dat de overheden de waterproblematiek in zijn
globaliteit begrijpen, en inzien dat het debat over het waterbeheer een belangrijke
binnenlandse en internationale dimensie heeft.
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4. Op weg naar oplossingen…

Enkele aanbevelingen
Op internationaal niveau
•R
 atificering door België van het Vedrag van de Verenigde Naties3 inzake
het gebruik van waterlopen: die conventie is vooral belangrijk voor landen
die geen juridisch kader hebben voor het beheer van grensoverschrijdende
stroomgebieden. Hoewel die overeenkomst in 1997 in België ontwikkeld werd,
heeft België deze nog steeds niet geratificeerd, wat de mogelijkheid vermindert
dat ze in werking treedt;
• Steunen van internationale instellingen (EU, de Wereldbank, enz.) opdat hun hulp
gekoppeld wordt aan een voorwaarde die stelt dat men rekening moet houden met
de dimensie “water”;
• De andere landen van de EU aanmoedigen om de Europese kaderrichtlijn3
“water” en de richtlijn “habitats” volledig te implementeren;
• Vergemakkelijken van de dialoog, op Belgisch en Europees niveau, tussen
de bedrijven en overheden, aangaande de effecten van productievestigingen
op de watervoorraden;
• Identificeren van de geografische zones die de sterkste impact ondervinden
van de watervoetafdruk van België;
• De betroffen landen helpen om maatregelen voor duurzaam beheer van hun
watervoorraden in te voeren, alsook saneringsmaatregelen en, indien nodig,
maatregelen om de deels vernielde vochtige ecosystemen te herstellen;
• Van duurzaam en geïntegreerd waterbeheer een cruciaal strategisch onderdeel
van de ontwikkelingshulp maken

Op nationaal niveau
• De gefedereerde entiteiten steunen opdat hun hulp gekoppeld wordt aan een
voorwaarde die stelt dat men rekening moet houden met de dimensie “water”;
• Uitvoeren van een “wateraudit” van de regeringsprogramma’s om eventuele
negatieve effecten op de watervoorraden in België en het buitenland te vermijden;
• Meten van de waterbehoeften (intern en extern) om de voedselzekerheid in België
veilig te stellen en de daaruit voortvloeiende politieke maatregelen te nemen;
• Verbeteren van het wettelijk kader inzake water in België, voor een duurzamer
beheer ervan;
• Informeren en sensibiliseren van de burgers over het concept van de
watervoetafdruk (bv. door instrumenten te ontwikkelen waarmee de burger die
zelf kan meten);
• Saneren en, indien nodig, herstellen van de deels vernielde vochtige ecosystemen.

3

http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/policy/conventions/water_conventions/un_watercourses_convention/
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5. Conclusies

De conclusies van dit rapport zijn samen te vatten in
volgende krachtlijnen.
De watervoetafdruk van de Belg is over het algemeen
zeer hoog, en hoger dan die van de inwoners van onze
buurlanden.

De watervoetafdruk is hoofdzakelijk extern, d.w.z. dat België zich wat watervoorraden
betreft in een positie van sterke afhankelijkheid bevindt.
Deze externe watervoetafdruk is vooral afkomstig van landbouwproducten, die
ofwel direct geconsumeerd, ofwel als veevoeder gebruikt worden. De impact van
de voedingsgewoonten van de Belgen op de watervoetafdruk is op dat niveau erg
duidelijk. Bovendien is het water dat via die landbouwproducten geïmporteerd wordt
grotendeels afkomstig uit landen met een tekort aan water.
De Belgische overheden zouden hun watervoetafdruk moeten meten en hun
programma’s voor ontwikkelingshulp zodanig moeten aanpassen dat ze rekening
houden met die dimensie in derde landen.
Nog maar weinig bedrijven hebben hun watervoetafdruk geanalyseerd en gebruiken
die indicator als risicobeheersinstrument voor hun activiteiten.
En, ‘last but not least’, burgers kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de
vermindering van hun watervoetafdruk. Niet alleen door hun directe waterverbruik
te beperken, maar ook door hun consumptiegedrag aan te passen. Zo kunnen ze
overschakelen naar een dieet van voedsel waarvan het maken minder water nodig
heeft, of hun verbruik van andere goederen met een water-intensieve productie
beperken.
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De watervoetafdruk
van de gemiddelde Belg

toont de hoeveelheid water
die schuilgaat in onze
consumptie van goederen
en diensten

De effecten in
het buitenland
75 % van de watervoetafdruk
van België is extern, d.w.z.
heeft te maken met import
van (virtueel) water uit het
buitenland.

is erg groot: 7 400 liter per dag en per
persoon, ofwel ongeveer 90 badkuipen.

Wegen naar
mogelijke
oplossingen
worden in dit rapport
voorgesteld, zowel voor de
overheid als voor bedrijven
en gewone burgers.
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