
3.3o o liter on zichtbaar water
derzoekers de watervraag meetel-
len tijdens de groei van landbouw-
gewassen als katoen, koffie, en vee-
voer als soja en cassave. Ook
betreld<en de onderzoekers het
waterverbruik tijdens het produc-
tieproces in hun berekeningen,
bijvoorbeeld het wassen van de
koffiebonen.

'De geglobaliseerde economie
maakt het water steeds meer on-
zichtbaar', zegt Hoekstra. 'De pro-
ductie van een landbouwgewas als
katoen in droge landen als Pakis-
tan en Oezbekistan vergt veel wa-
ter door onder meer ;rrigatie,
waarbij als gevolg van menselijke
factoren bovendien vaak tot 60
procent verspilling optreedt.'

Het zichtbaar maken van de fei
telijke waterconsumptie kan bur-
gers bewuster maken, denken
WNF en Hoekstra. De rel<enexerci-
tie biedt bovendien beleidsmakers
en bedrijven een gereedschapskist
waarmee ze hun waterbeheer en
waterverbruik kunnen analyse-
ren.

'Waterbesparing van het toilet is
bijvoorbeeld vele malen minder
effectiefdan katoen betrekken van
duurzame plantages, waarvan is
aangetoond dat ze 3o tot 60 pro-
cent minder water vergen', aldus

Hoekstra. Hij denkt dat het schaar-
se water uiteindelijk een prijs zal
krijgen en dus zal worden doorbe-
rekend in de prijs van een T-shirt
en pak koffie.

Bij het klimaatprobleem kun-
nen overheden, bedrijven en bur-
gers'klimaatneutraal' produceren
en consumeren, bijvoorbeeld
door de aanplant van bomen.
Hoekstra voorziet iets dergelijks in
het wereldwatervraagstuk.'Over-
heden en bedrijven kunnen pro-
ducten en grondstoffen betrekken
die minder water vergen en af-
komstige zijn uit duurzame, wa-
terneutrale projecten.'

Het \.VNF zegt te maken te krij-
gen met grote internationale be-
drijven die adviezen willen om het
waterverbruik terug te dringen.
'Als overheden vervolgens de wa-
terbesparende adviezen bindend
verklaren, zoals met de aardbeien-
teelt rond de wetlands van Coto
Donana in Spanje, krijgen consu-
menten de mogeiijkheid zonder
extra moeite en uitgaven te kiezen
voor levensmiddelen en kleding
die minder water verbruiken', al-
dus hetWNF.

Meer over waterverbruik op
WVwv.waterÍootpri nt.org

) 80 procentvan het Neder-
lands wateruerbruik doet zich
elders in de wereld voor.

Van onze medewerker
René Didde

AMSTERDAM Een l<atoenen T-shirt
kost 2.700 liter water, een ons
rundvlees 1.550 liter en een kop
koffie teo liter. Dat bli;'kt uit bere-
keningen die de UniversiteitTWen-
te gisteren bekendmaakte.

Het Wereld Natuur Fonds (WI\F)
gaat de berekeningen gebruiken
in bewustwordingscampagnes.
'Nederland gebruild perhoofd van
de bevolking erg veel dorstige ge-
wassen', aldus het WNF.

Een Nederlander gebruikt dage-
lijks 100 liter water uit de kraan.
Dat is slechts een fractie van de
3.3oo liter water die dagelijks gaat
zitten in de consumpgie van veelal
geïmporteerde levensmiddelen.

'Onzichtbaar watergebruik',
noemt bedenker prof. Arjen
Hoelctra van de Universiteit Twen-
te dit concept. '8o procent van het
Nederlands waterverbruik doet
zich elders in de wereld voor', al-
dus Hoekstra. Het enorme water-
verbruik ontstaat doordat de on-


