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1 U staat nu ap plek 26,35 plaat-r- sen gestegen ten gpzichte von vo-
rig jaar" En ín een aparte top 10 van
'visionairs met buitengewone kennis
op het Eebied van duurzaamhadl' op
de víjfde plaats. Wfisrmee verdíent u
die hoge klssse ringen?

,,Ik ben niet echt bezig met lijst-
ies" Het is leuk, niet rneer dan dat.
Ik ben wel wezenliik geïnteres-
seerd in duurzame ontwikkeling.
Ik hoop dat mensen, door de aan-
dacht voor het lijstje, meer gaan
beseffen dat waterbeheer ook een
topic is. In de top 1oo staan veel
mensen die bezig zijnmet duurzá-
me energie en een duurzaam kli-
maat, maar duurzaam waterbe-
heer is net zo goed van groot be-
lang voor de toekomst."

', Het regent nu, je zou niet zeggenh dat er veel watertekort is?

,,Klopt, wii merken er hier weinig
vaÍr. Maar elders in de wereld
slaat in diverse gebieden droogte
toe en produkten die wij consu-
rneren komen uit die gebieden.
Het maken van katoen bijvoor-
beetrd kost veel water, maar ook
het rnaken van biobrandstof, Daar-

voor heb je gewassen nodig die ge-
kweekt moeten worden, zoals
koolzaad, mais en suikerbieten. Er
ontstaan confl ícten over ryvaterge-

bruik voor de voedselproduktíè.
In landen als China, India en Afri-
ka wordt water steeds intensiever
gebruikt en de problemen nemen
toe.tt

, U heeft daar vaarbeelden van?

J ,,Nou, de produktie van een
kilo rundvlees biivoorbeeld kost
15.ooo liter water. Dan moet je
vooraí denken aan veevoeder,
waarmee veel waterverbruik en
watervervuiling is gemoeid."

Á Qp tol van padia vraagt u daar
'T aandacht voor en wat u zegt
kornt aan, vandasr uw hage klssse-
ríng ín de Duurzame top 100.
,,Ik ben primair wetenschappêÍ,
maar op een maatschappelijk rele-
vant gebied. De boeken die ik
schrij f over watermanagement
staan stevig in de aandacht. Bedrij-
ven en overheden tonen interesse
in mijn publicades en gebruiken
ze in hun beleid. Mensen denken
nog te vaak: water gaat niet verlo-
ren, dat is een cyclus. Maar het
probleem is, we verbruiken op
veel meer dan het regent. Ik hoop
dat zoveel mogelijk rnensen dít
oppakken.'Wat is een redelijke
hoeveelheid water die per pro-
dukt mag worden gebruikt, daar
gaat het om." 

í

f U bent thuis ook waterbewust?
) ,,Ik eet sinds kort helemaal
geen vlees meer, mede door het
inzicht dat ik heb gekregen in wat
het aan \Mater kost om vlees te ma-
ken. Dat gaat misschien ver, maar
ik kriig ook e-mails van mensen
die om die reden geen koÍïie
meer drinken."


