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Partnerorganisaties
Ecolife
Ecolife zet mensen op weg naar een ecologische levenswijze en biedt laagdrempelige
werkvormen aan om hun ecologische voetafdruk te meten en te verkleinen. We werken daarvoor samen met organisaties, overheden en bedrijven die hun mensen willen
stimuleren om zelf mee het verschil te maken. Via de watervoetafdruk belicht Ecolife
het ecologisch verhaal vanuit een nieuwe invalshoek.
www.ecolife.be
Velt voluit
Gezond leven op het ritme van de seizoenen, met respect voor de natuur. Dat is
ecologisch leven in een notendop. Velt helpt je graag om een ecologische levensstijl te
ontwikkelen in keuken, tuin en daarbuiten. Met kwaliteitsvolle publicaties, cursussen en campagnes. Word samen met meer dan 12000 gezinnen en 100 lokale groepen
eco-actief !
www.velt.be
WWF … for a living planet
WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met bijna 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te
laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen,
waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de
vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
Surf naar www.wwf be en word een deel van de oplossing.
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Waterproblemen wereldwijd

Zoetwaterecosystemen staan onder druk. Een toenemend
aantal grote rivierbekkens is officieel ‘uitgeput’ en niet langer
beschikbaar voor watervoorziening. Steeds meer grote rivieren
– zoals de Rio Grande en de Colorado in Noord-Amerika, de
Gele Rivier in China, de Nijl in Egypte en de Indus in Pakistan –
bereiken in het droge seizoen de zee niet meer, omdat men er
massaal water uit pompt. Meren (die 87 procent van het oppervlaktewater bevatten) drogen uit. Het Tsjaadmeer in Afrika is
gekrompen tot 5 procent van zijn omvang, het Chapalameer in
Mexico verloor 80 procent van zijn watervoorraad. In het Midden-Oosten zijn de waterproblemen desastreus: de hoeveelheid
hernieuwbaar zoet water is onvoldoende om de watervraag
te compenseren waardoor men de bestaande watervoorraden
‘overexploiteert’ en de reserves aantast.
(IPS, 2007, Wereldwaterweek Stockholm)
Het IWMI (International Water Management Institute) berekende dat 1/5 van de wereldbevolking (1,2 miljard mensen ) in
gebieden met een tekort aan water leeft. Dit zijn gebieden waar
de watervoorraad (bijna) is uitgeput. Als we hierbij ook de gebieden tellen waar in de nabije toekomst watertekorten zullen
optreden, dan heeft bijna de helft van de wereldbevolking (3
miljard mensen) een probleem met de watervoorziening. (Dirk
Raes, Sam Geerts, Eline Vanuytrecht, 2009)
Op de internationale waterweek in Stockholm in 2007 sloegen
experts alarm: ‘Naar schatting 1,4 miljard mensen leeft nu in
gebieden waar een tekort is aan water. Voor nog eens 1,1 miljard wereldburgers is de watervoorziening onzeker omdat er in
hun regio’s te veel water wordt gebruikt. Die cijfers zullen zeker
nog stijgen aldus Anders Berntell, directeur van het Internationaal Waterinstituut in Stockholm (IPS).’

van de bron, over 1480 m³ water per jaar en per inwoner (De
Decker Kris, Low Tech Magazine, 1997) of 872 m³/j/inw (Mira-T,
2007). In vergelijking met het Europese gemiddelde van 3930
m³ per persoon en per jaar is dit erg laag. Binnen Europa zijn er
grote verschillen: zuiderse landen die relatief dicht bevolkt zijn,
hebben veel minder water beschikbaar per persoon dan bijv.
Scandinavische landen. Een gemiddelde Zweed beschikt over
20.700 m³ water per jaar.
Waterstress en waterschaarste
Vooral een toenemende bevolkingsdichtheid maar ook de
verandering (opwarming) van het klimaat zullen een steeds
grotere rol spelen m.b.t. het watervraagstuk wereldwijd. Het
is duidelijk dat problemen met waterstress en waterschaarste
nog zullen toenemen.
Waterstress treedt op wanneer er onvoldoende water is om aan
de noden voor landbouw, industrie of huishoudens te voldoen.
Een gebied is onderhevig aan waterstress wanneer de hernieuwbare zoetwater beschikbaarheid lager is dan 1700 m³ per
persoon en per jaar. (World Resource Institute –WRI-, Waterfootprinting, WWF Engeland, 2009)
De term waterschaarste wordt gebruikt wanneer de waterbeschikbaarheid minder dan 1000 m³/p/j bedraagt, wat beschouwd wordt als een ernstig watertekort (Stronks, 2003, MiraT 2007). Waterschaarste is te wijten aan het niet-duurzame
beheer van de watervoorraden waardoor de vraag naar water
het aanbod (=de hernieuwbare zoetwatervoorraad) overstijgt.
Volgens de Europese Commissie wordt in Europa minstens 11
procent van de bevolking en 17 procent van het territorium
door waterschaarste getroffen (Mira-T, 2007).

In het zuiden van Europa worden regio’s geconfronteerd met de
grootste waterdroogte ooit. Zuid-Spanje boort diepe grondwaterlagen aan om aan de stijgende watervraag voor hun
groente- en fruitteelt te kunnen voldoen. Ook in het noorden
van Europa kampen steeds meer regio’s met waterproblemen.
Zelfs in Vlaanderen met zijn relatief vochtig klimaat is de
druk op de watervoorraden erg groot. Door de hoge bevolkingsdichtheid, de intensieve landbouw en de hoge graad van
industrialisatie verbruiken we veel water en krijgen de grondwaterlagen te weinig kans om aangevuld te worden met nieuw
(regen)water. Er wordt in dat geval gezegd dat de waterbalans
uit evenwicht is. In Vlaanderen beschikken we, afhankelijk
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Figuur: hernieuwbare waterbeschikbaarheid (per jaar) (WRI)
(bron: WWF-UK, SABmiller, 2009, Waterfootprinting, Identifying
and addressing water risks in the value chain)

Legende: m3 per persoon per jaar
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Virtueel water

Er is duidelijk veel nood aan een duurzaam waterbeleid waarbij de doelstelling om tot een evenwichtige waterhuishouding
te komen centraal staat. Dit betekent dat er niet meer water
wordt onttrokken dan er beschikbaar is via de hernieuwbare
zoetwatervoorraad, of m.a.w. dat er een evenwicht is tussen de
vraag naar water en het aanbod. In de praktijk wil dit zeggen
dat zowel industrie, landbouw als huishoudens hun waterverbruik beter moeten afstemmen op de draagkracht van de
lokale ecosystemen in de regio.
Momenteel gaat 70 procent van het wereldwijde waterverbruik naar de productie van landbouwgewassen. Dit komt
omdat gewassen heel wat liters water verdampen tijdens hun
groeicyclus. Afhankelijk van het gewas is de watervraag groot
of klein(er). Dierlijke producten hebben vaak duizenden liters
water ‘verbruikt’ voor ze op ons bord terechtkomen. Granen
zijn ook vaak waterintensieve gewassen. Bepaalde specerijen
zoals kruidnagel, kaneel en vanille verdampen eveneens liters
water tijdens hun groei. Wanneer deze gewassen bovendien
zijn bestemd voor export, wordt het evenwicht helemaal
verstoord. Er blijft dan immers te weinig water over voor de
dagelijkse waterbehoeften van de plaatselijke bevolking. De
grote (monocultuur)teelten van exportgewassen gaan immers
lopen met het overgrote deel van het beschikbare water.
De hoeveelheid water die verbruikt wordt om een product
tot stand te brengen, noemt men ‘virtueel water’. Dit concept
werd beschreven door Allan (1998) en is intussen een wereldwijd aanvaard begrip (Hoekstra Arjen, Chapagain Ashok, 2008).
Virtueel water (of indirect water) is dus de hoeveelheid water
die verborgen zit in het product.
Neem bijvoorbeeld een kopje koffie. Dit bevat 12,5 cl water,
maar de teelt van de koffiebonen vereist ook een hoeveelheid
water: zo’n 176 l voor één kopje. Een kop koffie bestaat dus niet
alleen uit het directe of reële water (de 12,5 cl in het kopje),
maar ook uit indirect, virtueel water (de 176 l).
Het virtuele water van een katoenen T-shirt bedraagt 2700 l.
Dit water wordt verbruikt tijdens de productie en de verwerking van het katoen. Het reële waterverbruik van het katoenen
eindproduct is 0 l. Meestal is de hoeveelheid reëel water te
verwaarlozen tegenover de hoeveelheid virtueel water.
Virtueel water van landbouwgewassen is het water dat
verbruikt wordt tijdens de productie van voedingsgewassen,
m.a.w. het water dat verbruikt wordt gedurende hun hele
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levensloop. Het merendeel van het virtuele water van voedingsproducten gaat naar verdamping tijdens de groei. Het proceswater dat gebruikt wordt tijdens de verwerking van bepaalde
gewassen tot de eindproducten vormt in de meeste gevallen
een klein aandeel van het totale virtuele waterverbruik.
Een blikje cola van 0,33 l bevat ongeveer 0,33 l water, maar
heeft 208 l water verbruikt voor de productie van de suiker in
de cola. Een kilo rijst heeft 2749 l water verbruikt (verdampt)
tijdens de groei. Een kilo rundvlees heeft 19800 l water verbruikt.1

Import en export van virtueel water

Virtueel water komt ook via de import van producten (zoals
landbouwgewassen) het land binnen. Verschillende landen
voeren jaarlijks miljarden m³ (virtueel) water in via de import
van voedsel. Jordanië bijv. voert per jaar 5 tot 7 miljard m³
water in via de import van voedingsgewassen (virtuele waterimport). Dit volume is 5 tot 7 keer meer dan er per jaar door
neerslag wordt aangevuld. (Hoekstra, Chapagain, 2008) Het illustreert dat Jordanië een netto invoerder is van water, waardoor
de afhankelijkheid van andere landen zeer groot is.
Vooral voor arme landen levert de afhankelijkheid van buitenlandse voedingsgewassen problemen op. Een voorbeeld: Jemen,
gekenmerkt door een zeer hoge mate van waterschaarste,
pleegt roofbouw op haar watervoorraad en heeft niet voldoende valuta om voedsel te importeren.
Opmerkelijk is ook de situatie in Afrika. Heel wat Afrikaanse
landen hebben te kampen met grote waterproblemen. Toch
zijn verschillende Afrikaanse landen (o.a. Ghana en Ivoorkust)
netto exporteur van virtueel water, o.a. naar Europa via de
export van koffie, cacao, oliehoudende gewassen, etc. en dit
vaak omwille van de directe economische opbrengst van deze
voedselexport. Kenia is bekend voor de teelt en export van
boontjes en bloemen naar rijke Westerse landen.
Voetnoten
1) In dit waterverbruik zit : de hoeveelheid water dat verdampt
wordt door de weiden en voedergewassen, het water dat vervuild
wordt door het reinigen van de stallen, het drinkwater voor de
runderen, en een (ruwe) inschatting van het water dat vervuild
wordt door (kunst)mest.
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Regio’s die grote hoeveelheden water importeren via de
invoer van voedingsproducten zijn West-Europa, Centraal- en
Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten. Dit zie je op onderstaande
figuur: de roodgekleurde regio’s zijn netto importeurs van virtueel water. De groene landen zijn netto exporteurs van virtueel
water.

Let wel: in Europa is Frankrijk een netto-exporteur van virtueel
water. In de figuur zie je de gemiddelden per werelddeel en niet
per land.

Figuur: virtuele waterstromen gekoppeld aan de export van landbouwgewassen tussen verschillende regio’s.
Alleen nettostromen van meer dan 10 miljard m³/jaar worden weergegeven (bron: Chapagain en Hoekstra, 2004).

De grootste exporteurs van virtueel water zijn Noord- en ZuidAmerika (o.a. granen/ veevoeders, oliehoudende gewassen),
maar ook Canada (granen/veevoeders, dierlijke producten)
en Australië (o.a. dierlijke producten, granen, oliehoudende
gewassen).

Het onderstaande kaartje toont hoeveel water wordt gebruikt
in de verschillende landen voor de productie van landbouwgewassen die door mensen in andere landen worden geconsumeerd.

Figuur: Waterverlies van landen te wijten aan de internationale handel in landbouwproducten. Periode 1997-2001)
(Hoekstra, Chapagain, 2004)
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Voor landen die zelf kampen met watertekorten is het interessant om deze internationale virtuele waterstromen van dichterbij te bekijken. Als zij erin slagen om de export van virtueel
water via hun exportproducten te verminderen, dan blijft meer
water over voor hun eigen teelten en krijgen de lokale ecosystemen de kans om zich te herstellen.

Een toenemend waterverbruik wereldwijd

Terwijl het grondwaterpeil daalt, omdat men meer en sneller oppompt dan er door neerslag wordt aangevuld, blijven
de wereldbevolking en de welvaart groeien. Naarmate mensen rijker worden, eten ze meer vlees, zuivel en suiker, en
kopen ze meer goederen (bijv. auto) wat de virtuele waterconsumptie per persoon flink opdrijft. In gebieden met veel
menselijke activiteit (verstedelijking, landbouw, industrie)
daalt de grondwaterspiegel met 2 tot 10 m per jaar. Volgens
onderzoek van het International Water Management
Institute (IWMI) zal het waterverbruik in de landbouw
tegen 2050 fors toenemen, wat logisch is gezien de enorme
bevolkingstoename. Wetende dat het wateraandeel van de
industrie en huishoudelijk gebruik de laatste 50 jaar flink is
gestegen én dat dit nog steeds stijgt, is het plaatje algauw
duidelijk: we staan voor hogere waterprijzen, machtsstrijden om watervoorraden en discussies tussen de drie grote
verbruikers: landbouw, industrie en huishoudens.
(De Decker Kris, Low Tech Magazine, Kris De Decker (2007),
WWF-UK /SABmiller (2009))

Aziatische voedselzeepbel

Wereldwijd zijn 1,5 miljard mensen afhankelijk van
grondwater voor hun drinkwatervoorziening. De uitputting van ondergronds water brengt niet alleen (lokaal) de
drinkwatervoorziening in gevaar, maar ook (wereldwijd) de
voedselvoorziening.
In China, India en Pakistan eten 400 miljoen mensen voedsel dat wordt gekweekt met niet-duurzaam opgepompt
grondwater. Experts vrezen dat de ‘Aziatische voedselzeepbel’ over maximaal 15 tot 20 jaar open spat. Ook in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika is de toestand alarmerend.
Gebieden zoals Vlaanderen importeren dan weer grote
hoeveelheden met grondwater geteeld voedsel uit het
buitenland. Alles bij elkaar eten momenteel een miljard
mensen voedsel dat geteeld wordt met water dat straks niet
meer bestaat.
(De Decker Kris, Low Tech Magazine, 2007)

Pijnlijke gevolgen
van ons toenemend waterverbruik

Steeds diepere waterlagen aanboren is een wereldwijde
trend. Deze diepe waterlagen bevatten vaak fossiel water.
Dat is grondwater dat afkomstig is van ijskappen die tot
tienduizenden jaren geleden zijn gesmolten. Dat water
sijpelde in de bodem en bleef daar al die tijd onaangeroerd.
Tot de technologie het een halve eeuw geleden mogelijk
maakte om meer en meer water uit steeds diepere lagen
naar boven te pompen. Net als fossiele brandstof, is fossiel
water geen hernieuwbare grondstof.
Landen die via hun gewassen een hoge export hebben van
virtueel water putten hun (al dan niet fossiele) grondwaterlagen vaak uit. Bijvoorbeeld de graanoogst in het Zuidwesten van de Verenigde Staten, de grootste graanexporteur
ter wereld, draait voor minstens 20 procent op fossiel
grondwater. In Zuid-Spanje is zowat de hele groente- en
fruitproductie, die een groot deel van de Europese supermarkten bevoorraadt, volledig gebaseerd op fossiel water.
Dit scenario is onhoudbaar. Nu a schat men dat de fossiele
watervoorraden nog sneller uitgeput dreigen te raken dan
de resterende hoeveelheden olie, gas en steenkool.
(De Decker Kris, Low Tech Magazine, 2007)
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De watervoetafdruk (WV)

Het is hoog tijd dat we ons bewust worden van de rol die water
speelt als input voor goederen en voedingsgewassen die we
dagelijks gebruiken. Onze levensstijl is afhankelijk van de watertoevoer uit verschillende landen zodat ons leven onlosmakelijk verbonden is met wat elders gebeurt.

De watervoetafdruk bestaat uit 2 componenten: een ‘direct’ of
‘reëel’ en een ‘indirect’ of ‘virtueel’ waterverbruik. Het reëel waterverbruik (sanitair, keuken, wassen, …) is in vergelijking met
het virtueel waterverbruik laag, maar het wordt vaak vervuild
geloosd.

Het concept van de watervoetafdruk is vergelijkbaar met het
concept van de ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk (EV) van een persoon is de vruchtbare landoppervlakte
die nodig is om in zijn behoeften te voorzien en zijn afval te
absorberen. De EV wordt uitgedrukt in m² per persoon, per
regio, per land of per product.
In het model van de ecologische voetafdruk is het gebruik van
zoetwater nauwelijks vervat. De bedreigingen voor de wereldwijde waterecosystemen zoals het overvloedig oppompen van
water, waterverontreiniging, overexploitatie en vernietiging
van dier- en plantensoorten die in en om het water leven, de
bouw van dammen of het droogleggen van natte kwetsbare
gebieden komen in de EV niet of te weinig aan bod. Daarom
bestaat er naast de EV ook de WV.

Je kunt de watervoetafdruk berekenen van een product, van
een persoon of van een land of regio.

De watervoetafdruk van een persoon is het totale volume aan
zoet water dat wordt gebruikt om de goederen en diensten te
maken die door deze persoon worden geconsumeerd.

Interne en externe watervoetafdruk

Het intern waterverbruik van een land (afkorting: IW) is de
hoeveelheid binnenlands water (zowel reëel als virtueel) die
(door landbouw, industrie en huishoudens) gebruikt wordt
voor producten die in het binnenland worden geconsumeerd.
Het extern waterverbruik van een land (afkorting: EW) is de
hoeveelheid water (voornamelijk in de vorm van virtueel water) die in buitenlandse landbouw en industrie gebruikt wordt
voor producten die in het binnenland worden geconsumeerd.
De watervoetafdruk is dus de som van de interne watervoetafdruk (deel direct en groot deel indirect watergebruik) en de
externe watervoetafdruk (hoofdzakelijk indirect water via
import van goederen/voedingsgewassen).

Samenstelling van de watervoetafdruk van België
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De verhouding tussen de interne en de externe watervoetafdruk van een land toont aan of het land afhankelijk is van
watersystemen elders in de wereld en geeft een beeld van de
import en export van water tussen verschillende landen en
regio’s.
De watervoetafdruk geeft ons veel informatie over het waterverbruik wereldwijd en de onzichtbare internationale stromen
van kostbaar water. In dit document focussen we op de watervoetafdruk van voedingsgewassen. De landbouw is immers
verantwoordelijk voor 70 procent van de wereldwijde watervoetafdruk. Er zijn bovendien wereldwijde wetenschappelijke
gegevens over landbouwgewassen en -producten beschikbaar
via o.a. de FAO (Food and Agriculture Organisation). Correcte
gegevens over de watervoetafdruk van industriële producten
wereldwijd zijn minder voorhanden.
De internationale gegevens van de FAO werden door de Nederlandse professor Hoekstra en de Nepalese ingenieur Chapagain
vertaald en geïntegreerd in hun wetenschappelijk werk rond
de internationale waterstromen en de watervoetafdruk van
landbouwgewassen. Veel meer informatie hierover is terug te
vinden in hun boek Globalization of Water, Sharing the Planet’s
Freshwater Resources (2008).

Groen, blauw en grijs water

De watervoetafdruk is een handig instrument om naast ons
direct waterverbruik ook de virtuele (indirecte) waterstroom
van producten en voedingsmiddelen in beeld te brengen. Om
dit virtueel water te berekenen van een voedingsproduct (bijv.
koffie) brengen we eerst het waterverbruik van het gewas in
beeld via:
1) de verdamping van het water door het gewas tijdens de groei
(evapotranspiratie);
2) de verontreiniging van het water door o.a. pesticiden of
(kunst)meststoffen.
3) Vervolgens tellen we het waterverbruik tijdens het verwerkingsproces van het gewas tot eindproduct erbij.

tieve levering van irrigatiewater (het irrigatiewater dat wordt
opgeslagen als bodemvocht en beschikbaar is voor het gewas).
Blauw water is m.a.w. de hoeveelheid water die verdampt via
de plant, maar afkomstig is van irrigatiewater. Irrigatiewater
is op zijn beurt afkomstig van grond- of oppervlaktewater of
opgeslagen regenwater.
De opsplitsing in groen en blauw water gebeurt niet zonder reden. Blauw water is afkomstig van rivieren, meren en
grondwaterlagen of in het beste en meest efficiënte geval is het
opgeslagen regenwater. Blauw water heeft naast gewasirrigatie
nog andere belangrijke toepassingen: het gebruik als drinkwater, voor industriële productie of voor het goed functioneren
van zoetwaterecosystemen. Blauw water is om verschillende
redenen zeer kostbaar: het gebruik van blauw water heeft een
hogere opportuniteitskost, waardoor het waardevoller is dan
groen water. Maar het gebruik van blauw water leidt in zeer
veel gevallen tot een overmatig onttrekken van water aan het
stroomgebied. Dit heeft vaak verstrekkende gevolgen voor de
lokale ecosystemen die hierdoor (deels) verdrogen.
• Grijs water (afkorting: Wgrijs) is de hoeveelheid water die
vereist is om een concentratie verontreinigende stoffen zo te
verdunnen dat de kwaliteit van het water boven bepaalde waterkwaliteitsnormen blijft. Grijs water is m.a.w. de hoeveelheid
water die nodig is om de concentratie van vervuilende stoffen
zodanig te verdunnen dat de vervuiling teruggebracht kan worden tot een aanvaardbare waterkwaliteit.

Gewassen verdampen zeer veel water tijdens hun groeicyclus,
zodat dit aspect vooral een rol speelt in de grootte van de
watervoetafdruk.
Het virtueel water (van een gewas) bestaat uit drie componenten: groen, blauw en grijs water.
• Groen water (afkorting: Wgroen) van een gewas is het minimum van twee waarden: de effectieve neerslag op het gewas
en de evapotranspiratiebehoefte van het gewas. Groen water
is m.a.w. de hoeveelheid regenwater die tijdens de groei van de
plant wordt verdampt door de plant en is dus oorspronkelijk
afkomstig van de neerslag.
• Blauw water (afkorting: Wblauw) van een gewas is het
minimum van twee waarden: de irrigatiebehoefte (het verschil
tussen evapotranspiratiebehoefte en groen water) en de effec-
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Randbemerkingen m.b.t. de watervoetafdruk
1. Grijs water
De watervoetafdruk probeert in 1 cijfer een totaalbeeld te
geven van de milieu-impact van een product m.b.t. de component water. Naast de druk die het onttrekken van water op
de omgeving legt, is ook waterverontreiniging een relevante
indicator. Beide facetten zijn moeilijk te vatten in één indicator.
In de watervoetafdruk probeert men de waterverontreiniging
toch mee te tellen: men rekent de hoeveelheid water aan die
nodig is om de verontreiniging te verdunnen tot de aanvaarde
wettelijke normen. Deze extra hoeveelheid water wordt vervolgens opgeteld bij het groen en blauw waterverbruik.
Het voordeel is dat in 1 cijfer de globale impact van waterverontreiniging zichtbaar wordt hoewel deze aanname niet 100%
wetenschappelijk sluitend is.1
Concreet wil dit zeggen dat in het geval van landbouwproducten de biologische producten (zonder gebruik van pesticiden en kunstmeststoffen) een watervoetafdruk hebben die
ongeveer 20 procent lager ligt dan die van hun niet-biologische
variant.
2. Groen water
Je kunt je afvragen of het gebruik van groen (regen)water wel
zo’n probleem stelt: regen valt neer via een natuurlijk proces,
dus dan kan het toch geen kwaad om gewassen en planten
te eten die via deze natuurlijke weg worden bewaterd. Deze
redenering klopt als de gewassen zouden worden ingevoerd
uit landen of gebieden zonder waterstress en als de aanvoer
van regenwater de hoeveelheid water die onttrokken wordt,
compenseert.
Een eerste reden om groen water in rekening te brengen is dat
het voorlopig nog erg moeilijk is om het groen en het blauw
water van een concreet gewas apart te berekenen. Het tijdstip
van teelt (regenseizoen), de bodemgesteldheid etc. spelen allemaal een rol.
Er is nog een tweede, belangrijkere reden om groen en blauw
water samen te nemen. Als we massaal een product zouden
eten met een hoge groene watervoetafdruk, dan zou de vraag
naar dat product stijgen en zou men geneigd zijn om dat gewas
ook te telen op plaatsen waar minder regenwater beschikbaar
is. Een voorbeeld: biefstuk van koeien die op weiden grazen,
bevat relatief veel groen water. Als elke persoon op aarde meer
vlees gaat eten, dan gaat de veeteelt meer en meer gebruik
moeten maken van blauw water omdat de plaatsen met voldoende groen water schaarser worden.
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Dat de watervoetafdruk potentiële risico’s in kaart kan brengen, zoals bijv. de toekomstige risico’s van klimaatverandering,
is een derde reden. De bevolkingstoename en de klimaatopwarming zullen de druk op onze kwetsbare watervoorraden
doen toenemen, omdat er steeds meer water via gewassen
zal verdampen en zo zal worden onttrokken aan de lokale
ecosystemen.
3. Educatief concept
We moeten voor ogen houden dat het concept van de watervoetafdruk in eerste instantie een educatief concept is: mensen
wakker schudden, omdat de hoeveelheid virtueel water die we
dagelijks gebruiken zo gigantisch groot is. Het is op zich geen
probleem om veel water te consumeren als er voldoende water
aanwezig is (m.a.w. voldoende neerslag). Anders dan bij fossiele brandstoffen, gaat met het gebruik van water geen of veel
minder uitstoot van milieuverontreinigende stoffen gepaard.
Je moet het cijfer van de watervoetafdruk dus in zijn globale
context interpreteren. De watervoetafdruk van een gewas
geeft, gecombineerd met de klimatologische gegevens van de
regio waar dit gewas groeit, zeer duidelijke informatie over de
waternoden van het gewas en over de ecologische gevolgen (op
vlak van waterverbruik) in het betreffende gebied. De teelt van
asperges – een waterintensief gewas – is in het droge Peru een
fiasco: de lokale bevolking en de lokale ecosystemen kunnen
deze druk niet dragen.
Deze informatie, die zoveel mogelijk werd aangevuld met
informatie over impactanalyses, kan zowel voor het beleid
als voor consumenten zinvol zijn om keuzes rond bepaalde
voedingsmiddelen of m.b.t. voedingspatronen te maken. Vanuit
algemeen ecologisch oogpunt gelden de volgende krijtlijnen:
een positieve keuze voor lokale teelten (België en buurlanden)
en binnen het seizoen, de keuze voor minder vlees en zo weinig
mogelijk bewerkte producten, en de keuze om producten met
een hoge watervoetafdruk afkomstig uit waterarme regio’s
zuinig te consumeren.

Voetnoot
1) Het Water Footprintnetwork berekende voor een aantal
landbouwgewassen (o.a.) tomaat, tarwe en suikerbiet dat het
grijs water door gebruik van kunstmeststof telkens minstens 15
procent van de totale watervoetafdruk van de respectievelijke
landbouwproducten bedraagt. Pesticidengebruik werd in deze
waarde niet in rekening gebracht.
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De watervoetafdruk van voedingsmiddelen

De watervoetafdruk van landbouwproducten varieert sterk
van product tot product. Waterintensieve producten zijn bijv.
oliehoudende gewassen en dierlijke producten (vlees, zuivel,
melk). Ook granen, exotische specerijen (kaneel, kruidnagel,
vanille) en genotsmiddelen zoals koffie en chocolade zijn hier
voorbeelden van. De watervoetafdruk van de meeste groenten is laag. De WV van vlees is een factor 3 tot 17 hoger dan
de WV van plantaardige vleesvervangers zoals tempé, tofoe,
peulvruchten en seitan. De watervoetafdruk van fruit varieert
heel sterk, afhankelijk van de soort. Sinaasappelen en citroenen
hebben een lage watervoetafdruk; sinaasappelbomen hebben
een hoge opbrengst en hebben in verhouding weinig water
nodig. Appels uit België hebben een lage WV. Appels uit Zuiderse landen verbruiken dan weer veel meer water. Teelten in
exotische landen verbruiken in de meeste gevallen meer water
dan gelijkaardige teelten in een gematigd klimaat. Dit heeft te
maken met een grotere evaporatie tijdens de plantengroei en
het gebruik van irrigatiewater op basis van weinig efficiënte
technieken.
Een voorbeeld: de WV van koffie
Er is een zeer grote transfer van virtueel water van koffie- en
theeproducerende landen naar de consumerende landen. Consumenten van koffie en thee gebruiken dus vele liters water uit
verre landen, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn.

Als voorbeeld nemen we de virtuele waterinhoud van koffie,
uitgedrukt in m³ per ton koffie. Het gaat dan om het waterverbruik nodig om tot het eindproduct ‘gemalen koffie’ in
de winkel te komen. De cijfers die in dit voorbeeld worden
gebruikt, zijn gemiddelden en van toepassing voor de natte
methode (Chapagain, Hoekstra, Globalization of Water, 2008).
Koffie kan ook worden verwerkt via de droge methode, met een
gelijkaardig eindresultaat wat virtueel water betreft (maar met
een groter aandeel blauw water).
Tijdens de teelt van koffiebessen op het land wordt 3030 m³
water per ton koffiebessen door de koffieplant verdampt. Na de
oogst wordt het vruchtvlees (de pulp) verwijderd van de koffieboon. Hierdoor blijft minder dan de helft van 1 ton ruwe koffiebonen over. Het waterverbruik voor 1 ton ruwe koffiebonen
is dan opgelopen tot 6900 m³ per ton. Een volgende stap is het
fermenteren, wassen en drogen van de koffiebonen, waardoor
het gewicht weer vermindert en het waterverbruik per ton gedroogde koffiebonen verhoogt tot 7670 m³. Vervolgens worden
de koffiebonen nog gepeld (zodat het vliesje wordt verwijderd)
en geroosterd. Na dit proces is de koffie klaar voor verkoop en
is de hoeveelheid water opgelopen tot 22530 m³ per ton koffie.
Afhankelijk van de sterkte van de kop koffie, betekent dit een
gemiddeld virtueel waterverbruik per kop koffie (125 ml) van
179 l. In België betekent dit een import van 2,04 miljard m³ (of
2.040.000.000.000 l) virtueel water per jaar.

Figuur: watervoetafdruk van landen, situatie ’97-’01
De WV van België bedraagt volgens de berekeningen in 2001 1861 m³. Volgens de berekeningen in 2007 met nieuwe cijfers en
door dezelfde onderzoekers bedraagt de Belgische WV 2700 m³.

Nieuwe berekeningen (2007) van de landelijke WV leren ons dat de WV van landen op basis van deze nieuwe cijfers zo’n 50 procent
hoger ligt t.o.v. de waarden uit de tabel van 2001. De WV van een gemiddelde Belg bedraagt volgens de nieuwe berekeningen 2700 m³
per jaar. (Bron Chapagain, Hoekstra, 2008). Omdat niet voor alle landen de watervoetafdruk werd berekend aan de hand van nieuwe
cijfers (of deze ontbreken) is er geen geüpdatete versie van deze tabel.

Watervoetafdruk
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Geïrrigeerde teelten

Heel wat gewassen hebben veel water nodig wil men een goede
opbrengst. Soms is de waterbehoefte van een gewas groter dan
de neerslag die jaarlijks valt. Er zijn immers droogteperiodes
waardoor gewassen droogtestress ondervinden met als gevolg
een verlaagde opbrengst. Het enorme areaal regengevoede
landbouw wereldwijd (ca. 80 procent van de landbouw wereldwijd is regengevoed) is dus minder productief per m² dan
het areaal geïrrigeerde landbouw (ca. 20 procent wereldwijd).
Om het voedsel te produceren op de geïrrigeerde velden is veel
irrigatiewater nodig. Omdat dit irrigatiewater van oppervlaktewater of grondwater afkomstig is, en dit niet oneindig
beschikbaar is, moet er zuinig mee worden omgesprongen. De
voorbije decennia was dit vaak niet het geval, met verstrekkende gevolgen voor de watervoorraad in die gebieden op dit
moment. Veel gebieden en ecosystemen hebben momenteel
watertekorten doordat te veel water onttrokken werd aan het
stroombekken waartoe zij behoren.
Een voorbeeld: 70 procent van het onttrokken water van de
Colorado-rivier wordt aangewend in de irrigatielandbouw.
Dit heeft grote gevolgen voor het stroombekken in de zeven
staten waardoor de rivier loopt. Zo zijn sommige zij-armen
al drooggevallen waardoor de plaatselijke bevolking in sterke
mate kampt met watertekorten. De Colorado-rivier bereikt
zelfs de zee niet meer in sommige periodes. Zowel de mens als
de (kwetsbare) ecosystemen komen nu en de volgende jaren in
moeilijkheden als het waterbeleid m.b.t. dit stroombekken niet
snel wordt aangepast.
In de toekomst zal men veel meer aandacht moeten besteden
aan het verhogen van de gewasproductiviteit. Deze verhoogt
met het verbeteren van de toestand op het veld. Een goede
bodemvruchtbaarheid, droogtestress of wateroverlast vermijden en onkruid wieden zorgen voor een efficiënter gebruik van
water. Ook de keuze voor het geschikte gewas en het juiste
groeiseizoen is een belangrijke voorwaarde: is er te weinig
water tijdens het regenseizoen voor de teelt van maïs, dan kan
men bijv. sorghum1 telen.
Het verbeteren van de irrigatie-efficiëntie is een absoluut
aandachtspunt. De efficiëntie van het watergebruik in de irrigatielandbouw is momenteel erg laag. Minder dan de helft van
het geleverde irrigatiewater wordt effectief opgenomen door
de plant. De rest gaat verloren tijdens het transport naar de
velden en bij het toedienen van het irrigatiewater op de velden.
Technische ingrepen die een goed transport naar de velden
verzekeren en nieuwe irrigatietechnieken op de velden, gekoppeld aan een beter waterbeleid in de regio hebben heel wat
potentieel zodat men met minder water dezelfde opbrengsten
kan oogsten. Watergiften beperken tot de meest kritische
groeistadia en een zekere waterstress toelaten gedurende de
tolerante stadia is een veelbelovende praktijk. (Dirk Raes, Sam
Geerts, Eline Vanuytrecht, Lessen voor de 21e eeuw, 2009)
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Impact van een gebrek aan duurzaam
waterbeheer op ecosystemen

Door niet duurzaam om te springen met water in de
landbouw breng je schade toe aan het leefmilieu. Zowel
geïrrigeerde als regengevoede landbouw kunnen de lokale
waterhuishouding uit evenwicht brengen. Zo leidt irrigatie vaak tot een dalend waterpeil in rivieren en meren en
een dalende grondwatertafel, met grote gevolgen voor de
ecosystemen die afhankelijk zijn van dat water. Een bekend
voorbeeld is het Aralmeer. Door grootschalige irrigatie voor
de katoenteelt is het meer gekrompen tot een vijfde van zijn
oorspronkelijke oppervlakte. Het water wordt steeds zouter
en meer vervuild met pesticiden, waardoor het meer zo goed
als biologisch dood is. De visvangst, vroeger een belangrijke
bron van inkomsten, is helemaal weggevallen.
Voor grootschalige irrigatieprojecten zijn vaak dammen nodig. Dat is het geval in het stroombekken van de Indus, waar
een oppervlakte met de grootte van Engeland wordt geïrrigeerd, voornamelijk voor de suikerteelt. Dammen zorgen er
in Pakistan voor dat populaties van de zeldzame zoetwaterdolfijn (de Indus-dolfijn) geïsoleerd raken, waardoor de soort
nog maar moeilijk kan overleven. De dammen zorgen er ook
voor dat er heel wat minder van het vruchtbare sediment de
delta bereikt. Reken daarbij de aanvoer van pesticiden en je
begrijpt dat de Indus-delta, die rijk is aan heel wat zoetwaterfauna, onder druk staat.
Bij het gebruik van water voor de landbouw ondervinden
dus niet enkel de lokale ecosystemen hinder. Stroomafwaarts
gelegen ecosystemen worden net zo goed getroffen. De
impact beperkt zich bovendien niet enkel tot rivieren, ook
mariene ecosystemen ondervinden hinder: er komen minder
vruchtbare sedimenten in de oceanen terecht waardoor
de voedselketen wordt verstoord, dammen verhinderen de
vismigratie, etc.
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België/Vlaanderen

In de helft van de meetputten in Vlaanderen wordt een dalende
grondwaterspiegel geregistreerd. Bij ons is dat niet in de eerste
plaats de schuld van de Vlaamse landbouw, want we zijn
virtuele waterimporteurs. Het grootste deel van het zoet water
wordt opgepompt voor huishoudelijk en industrieel gebruik.
Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij moet de grondwaterwinning in Oost- en West-Vlaanderen met 50 tot 75 procent
worden gereduceerd om de reservoirs de komende 50 jaar op
peil te houden. In sommige grondwaterlagen is het waterpeil
sinds 1960 met 140 m gedaald. Vlaanderen voert nu al 20
procent van zijn watervoorraad in uit Wallonië, Frankrijk en
Nederland.
(Lowtech Magazine, Kris De Decker, 15 september 2007)

De WV van België

De watervoetafdruk van België bedraagt 28 Gm³ (28 miljard
m³) per jaar. Dit is 2800 keer de hoeveelheid water die via de
Schelde naar de zee stroomt per jaar. 2700 m³ per persoon
per jaar. Of uitgedrukt per persoon: 7400 l per dag. Ongeveer
120 l dient rechtstreeks voor dagelijks gebruik (wassen, koken,
WC) en ca. 100 l wordt gebruikt voor publieke diensten zoals
zwembaden, reinigingswerken in gemeenten en steden, etc.
De overige 7180 l is virtueel water dat tijdens de productie van
onze voeding en andere goederen werd gebruikt. Hiervan is 75
procent extern water, afkomstig van andere landen, maar ingevoerd en gebruikt door een gemiddelde Belg. Slechts 25 procent
van ons totale waterverbruik komt uit eigen land. Wat meteen
illustreert dat België een hoge invoer heeft van waterintensieve
producten. Het grootste deel van deze watervoetafdruk is te
wijten aan de consumptie van landbouwproducten. België is
proportioneel een van de grootste netto importeurs van virtueel water via de import van voedingsproducten. België heeft
dus een grote impact op de watervoorraden van andere landen
én is hier tegelijkertijd zeer afhankelijk van.

Watervoetafdruk

Oceanië 2%

Afrika 9%
NoordAmerika 8%
Europa 44%
Latijns-Amerika 18%

Azië 19%

Figuur: verdeling van de Belgische externe watervoetafdruk van landbouwproducten over de verschillende
werelddelen.
Bron : Belgisch rapport WV, WWF, Ecolife 2010 (p.11)
44 procent van onze externe watervoetafdruk komt uit Europa en hoofdzakelijk uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en
Spanje. Uit de eerste drie landen komen vooral melk, dierlijke
producten en gewassen. Azië en Latijns-Amerika zijn samen
goed voor nog eens een kleine 40 procent (sojabonen, koffie,
rundvlees, fruit, koffie,…). En tenslotte halen we ook water
uit Afrika en de VS (samen 17 procent). Uit de VS haalt België
veel water via de invoer van sojabonen. De VS zijn een van de
grootste uitvoerders van soja, terwijl ze in totaal toch een netto
virtuele waterimporteur zijn.
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Uit Spanje, India, Pakistan, Oezbekistan, Egypte, Syrië, Israël,
Saoedi-Arabië – allemaal waterstressgevoelige landen – importeert België grote hoeveelheden landbouwproducten, wat
onherroepelijk leidt tot grote waterproblemen, nu of hoe dan
ook in de toekomst.
Een van de sporen om ons onafhankelijker op te stellen van
waterschaarse landen, is de keuze voor meer lokaal geproduceerd en bij voorkeur plantaardig voedsel. De Vlaamse land- en
tuinbouw springt vaak al bewust(er) en zuinig om met water:
recirculatie van water, opvang van regenwater, goede irrigatietechnieken (druppelaars bij de plant zelf), gebruik van grijs
water uit industrie: het zijn maatregelen die op vele plaatsen
al (deels) zijn ingeburgerd. De milieuvergunningen voor het
oppompen van grondwater worden niet meer verlengd en de
meeste vervallen in de periode 2010-2011, zodat onze landbouwbedrijven worden gestimuleerd om zuinig met water om
te springen.

Watervoetafdruk
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Casestudy: suiker

Suiker is een veel gebruikt ingrediënt in onze voeding. Meer
dan 200 landen produceren suiker: 78 procent hiervan is
rietsuiker die voornamelijk groeit in tropische en sub-tropische
regio’s van het zuidelijk halfrond. De overige 22 procent komt
van suikerbiet die hoofdzakelijk groeit in gematigde zones van
het noordelijk halfrond.
Tijdens de periode 2000-2004 bedroeg de totale wereldproductie 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 VS (4%) en Pakistan (4%).
De suikerrietproductie in Brazilië neemt nog steeds toe. Suiker
wordt er ook gebruikt voor de bereiding van ethanol, dat o.a.
wordt aangewend voor de aanmaak van biobrandstoffen.
Suikerriet is een tropisch gewas; het groeit in gebieden waar
zonlicht niet de beperkende factor is maar water wel. Er wordt
dan ook vaak irrigatie toegepast bij de suikerrietproductie.
Suikerbiet groeit in vochtige streken waar weinig extra irrigatiewater nodig is, behalve in de mediterrane regio.
Rietsuiker heeft dus meer water nodig dan bietsuiker: de WV
van suikerbiet is 114 m³ per ton, die van rietsuiker 174 m³ per
ton.
De totale WV van de Belgische suikerconsumptie bedraagt
1,413 miljoen m³ per jaar, waarvan 750 miljoen m³ afkomstig
is van andere landen. Pakistan neemt 30 procent van de externe suikerwatervoetafdruk van België op zich, gevolgd door
Cuba (11%) en Swaziland (6%).
De ecologische impact van het watergebruik verschilt sterk
wanneer je de 2 types suiker vergelijkt. Suikerriet wordt alleen
in het buitenland geproduceerd, suikerbiet bijna uitsluitend
in België. Logisch dus dat we geen interne WV hebben voor
suikerriet.
Wat is de beste ecologische keuze: suikerriet invoeren of suikerbiet uit eigen land? Het antwoord hangt af van verschillende
factoren:
1) Heeft het betreffende land voldoende vruchtbare grond
beschikbaar om deze teelt te oogsten?
2) Is de teelt in het betreffende land waterefficiënt?
3) Kampt het land met waterstress en is het desondanks een
netto exporteur van virtueel water?
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Vaak is er niet één antwoord op een dergelijke complexe vraag
en zullen verschillende factoren in rekeningen gebracht moeten worden. Of het een verantwoorde keuze is om handel te
drijven met een land moet onderwerp zijn van een doordacht
beleid rond water en waterbeheer, waarbij zowel de watersituatie in het betreffende land als de situatie in het land van
herkomst moet worden bekeken.
De vraag die beleidsmakers vaak niet stellen, is de vraag naar
de wenselijkheid van deze grote invoer van suiker. Ons toegenomen suikerverbruik is schadelijk voor de gezondheid van de
bevolking. Eenzelfde verhaal gaat op voor de invoer van cacao
(chocolade), koffie, en andere genotsmiddelen.
Als consument kun je op zoek naar alternatieven voor waterintensieve voedingsgewassen. Suikerbiet scoort beter op dit vlak
waardoor de keuze voor suiker afkomstig van suikerbieten een
goede optie is. Hoe dan ook consumeer je zoetigheden maar
beter met mate. Houd er wel rekening mee dat witte bietsuiker
geen voedingswaarde heeft (en zelfs vitaminen rooft), terwijl
suikerriet wel voedingsstoffen bevat. Je kunt ook kiezen voor
natuurlijke, niet-bewerkte suikers zoals fruit.

Prinsessenboontjes uit Kenia
en asperges uit Peru

Een ander voorbeeld zijn de prinsessenboontjes. In de
winter en de lente kun je deze groene prinsessenboontjes
kopen in de supermarkt. Vaak komen ze uit (verre) Zuiderse
landen. Kenia is een populair land voor de teelt van boontjes. Hoe dan ook geen goede keuze: de WV van Keniaanse
boontjes bedraagt 939 l/kg. De Belgische prinsessenboontjes
hebben een WV van 270 l/kg. Voor dezelfde boontjes heb je
dus bijna viermaal minder water nodig. Breng je ook de ecologische voetafdruk in rekening, dan is de keuze nog duidelijker. Het transport (per vliegtuig) naar België is een echte
energievreter. Bovendien is Kenia een waterschaars land dat
zijn beperkte watervoorraad beter gebruikt om in de noden
van de eigen bevolking en ecosystemen te voorzien.
Voor de asperges uit Peru geldt zowat hetzelfde. De waterintensieve asperges die 1767 l water/kg verbruiken, worden
uitsluitend voor export geteeld, terwijl Peru kampt met
grote waterstress. In vergelijking met tomaten is 73 keer
meer water nodig voor de teelt van buitenlandse asperges.
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Het is hoog tijd om maatregelen te treffen t.a.v. de landen die te
maken hebben met chronische waterschaarste of waterstress.
Een treffend voorbeeld is Pakistan. Ooit was Pakistan een
watersurplus-land dat een hogere zoetwatertoevoer kende
dan er water onttrokken werd. Ondertussen behoort het tot
de waterdeficiete landen met een chronisch watertekort. De
hernieuwbare zoetwatervoorraad is onvoldoende om het water
dat onttrokken wordt aan te vullen.

Watervoetafdruk
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Wat doe je als consument?

Als consument is het niet eenvoudig om per voedingsproduct
te weten 1) of het om een waterintensief product gaat en 2)
of het uit een regio komt die te maken heeft met waterstress.
Toch zijn er een aantal grote lijnen die zeker houvast bieden:
1) Biologische producten zijn milieuvriendelijker geteeld
doordat er geen kunstmeststoffen worden gebruikt die veel
energie vragen voor hun productie. Er worden geen synthetische pesticiden ingezet waarvan residuen in de bodem en
het water achterblijven. Dit betekent dat er geen grijs water
ontstaat door die pesticiden en de kunstmest, wat een positieve impact heeft op de watervoetafdruk van het product.
Uit enkele studies blijkt dat het grijs water zo’n 20 procent
van de watervoetafdruk bedraagt. Vandaar dat we als richtlijn
kunnen hanteren dat biologische producten een 20 procent
lagere watervoetafdruk hebben in vergelijking met de gangbare
varianten
Verder ontstaan door de grondgebonden1 dierlijke productie
geen mestoverschotten. Nog andere pluspunten:
• significante koolstoffixatie in de bodem door gebruik van
organische meststoffen;
• het tegengaan van bodemerosie door het gebruik van groenbemesters;
• het afwijzen van genetisch gewijzigde gewassen;
• een sterke beperking van het aantal (synthetische) additieven
en aroma’s in verwerkte biologische producten.
2) Minder vlees
Dierlijke voedingsmiddelen, zoals vlees en zuivel, af en toe
vervangen door plantaardige producten op basis van granen en
peulvruchten heeft verstrekkende gevolgen voor onze watervoetafdruk, ecologische voetafdruk en het klimaat. Dieren
nemen (ook letterlijk) heel wat plaats in en hebben ‘bergen’
plantaardig voedsel nodig dat ze omzetten in vlees, melk en
eieren. Die omzetting is verre van efficiënt: er is gemiddeld 8 g
plantaardig eiwit nodig voor de ‘productie’ van 1 g dierlijk eiwit.
Heel wat ingrediënten in veevoeder worden geïmporteerd uit
de derde wereld (soja, tapioca, maïs). Zo heeft bijv. de teelt
van 1 kg linzen een ruimtebeslag dat een derde bedraagt van
dat van 1 kg rundvlees, en hij vraagt slechts een twaalfde aan
benodigde energie.
Als het over ‘honger in de wereld’ gaat, duikt het thema ‘soja’
geregeld op. Soja is een geprezen eiwitbron, zowel in het Zui-
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den als in het Noorden. Maar vooral als veevoeder en (recent)
voor biodiesel staat soja hoog aangeschreven. Soja kan in het
Noorden niet worden geteeld. Maar het gewas beslaat heel veel
grond in het Zuiden. De massale ontbossing in bijv. het Amazonegebied is o.a. het gevolg van onze keuze om (te) veel vlees
en zuivel te eten (van dieren die bijv. met soja zijn gevoederd).
Door onze cultuur van overdadig vlees eten leggen we een
enorme last op het Zuiden. De massale export levert economische winst op voor multinationals. Lokale boeren delen niet in
die winst en worden bovendien van hun grond verjaagd. Soja is
een voorbeeld van een gewas dat de honger mee uit de wereld
zou kunnen helpen, maar dat – door de manier waarop het
geteeld, verwerkt, verkocht en verbruikt wordt – de ongelijke
verdeling van welvaart en voedsel in de hand werkt.
3) Seizoensproducten uit eigen streek zorgen voor een grote
energiewinst door minder transport (korte aanvoerroutes) en
doordat bepaalde groenten zoals tomaten en komkommer
in het seizoen niet uit verwarmde serres komen. De voedselketen kort houden betekent niet alleen voedsel dicht bij huis
aankopen (met minder transport dus) maar ook met zo weinig
mogelijk tussenpersonen en met beperkte verwerking. Als we
lokaal eten is ons voedsel meteen meer seizoensgebonden,
verser, minder bewerkt, gezonder, meer streekeigen, smakelijker en betaalbaarder!
Vooral in de ecologische voetafdruk komt het keinere energieverbruik tot uiting. In de watervoetafdruk is dit aspect ‘uit
eigen streek’ minder duidelijk. Wel kun je stellen dat onze
streekeigen groente- en fruitsoorten als we ze zouden invoeren
uit warmere streken meer water zouden verdampen door evapotranspiratie in het Zuiden en daardoor waterintensiever zijn
in het Zuiden. Bepaalde fruit- en groentesoorten kun je echter
alleen in het Zuiden telen. Het is dus een goede keuze om de
producten die bij ons groeien te kopen in het seizoen. Hierdoor
verkleint onze externe watervoetafdruk.
Voetnoot
1) Bij grondgebonden dierlijke productie wordt het veevoeder
op het bedrijf zelf geteeld. Op die manier ontstaat er een (quasi)
gesloten kringloop: de dierlijke mest wordt gebruikt om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden, de teelten op de akkers worden
aangewend als veevoeder.
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4) Minder bewerkte voeding
Hoe meer een product wordt bewerkt, hoe groter de afstand
tussen het oorspronkelijke product en de eindgebruiker en hoe
meer energie er wordt verbruikt. Geef daarom de voorkeur aan
weinig bewerkte voeding zoals volkoren granen en ongeraffineerde producten. Volkoren producten bevatten bovendien
meer voedingsstoffen en vezels. Voor het waterverbruik is dit
nog frappanter: van 1 kg ruwe grondstof (bijv. volkoren tarwe)
wordt ongeveer 1 kg voltarwebloem gemaakt, wat overeenstemt met een waterverbruik van ongeveer 1500 l. Nemen we
de geraffineerde tarwe (witte bloem) dan is voor 1 kg hiervan
2400 l (40 procent meer) water nodig.
Wil je concretere informatie over de WV van voedingsmiddelen en ingrediënten, zodat je zelf een waterarm menu kunt
samenstellen, surf dan naar www.watervoetafdruk.be en lees
daar de voedingsfiches en de handleiding bij de calculator.

Een eerlijke prijs voor de producent

Boeren staan aan het begin van de voedselketen, dragen de
risico’s van misoogsten, werken zich te pletter in weer en
wind, en krijgen dan voor hun producten ‘wat de markt/
veiling hen biedt’. Begrijpelijk dus dat heel wat boeren het
voor bekeken houden. Zij die er nog wel in geloven, trachten
te overleven door verdere schaalvergroting of bijv. door
biologisch te telen en zo veel mogelijk rechtstreeks aan de
consument te verkopen via groenteabonnementen of een
thuisverkoop. Boeren in de derde wereld zijn meestal klein
en weinig geletterd en zo de speelbal van opkopers die bij
hen koffie, thee en cacao tegen wispelturige en te lage ‘wereldmarktprijzen’ komen ophalen. Organisaties zoals Oxfam
Fairtrade en andere fairtradepartners steunen boeren die
zich organiseren in coöperaties en bieden voor de producten een gegarandeerde minimumprijs wanneer de wereldmarktprijs te veel zou zakken, of een surplus erbovenop
wanneer die stijgt. Door dat extra geld kunnen die boeren
hun kinderen naar school sturen of de nodige medische
hulp verstrekken. Dat zouden we ‘sociale duurzaamheid’
kunnen noemen. Ook in de fair trade met boeren uit het
Zuiden wordt de voorkeur gegeven aan de korte keten: zo
direct mogelijk van de boeren zelf. Als er een zekere verwerking ter plaatse kan gebeuren, is dat een voordeel.
Het minste dat we kunnen doen is een faire vergoeding geven voor genotsmiddelen zoals chocolade, koffie en thee uit
derdewereldlanden. Verder is het vanuit gezondheidsstandpunt wenselijk om er niet te veel van te eten en drinken.
Dat is dan ook meteen beter voor de watervoetafdruk.
Matig dus je verbruik van genotsmiddelen en koop ze aan
via fair trade.
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