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Het onderzoek van Hoekstra maakte

onderdeel uit van een veel groter onderzoek,

dat in opdracht van het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu IRIVM) wercl

verricht naar vennderingen in het milieu
op wereldniveau. De aanleiding voor het

onderzoekvan Arlen Hoekstra was tweele-

dig. Allereerst is daar het toenemende beseí

dat water niet een bron is waar onbegrensd

uit kan worden geput ofeen natuurlijk riool
waar ongelimiteerd in kan worden geloosd.

Water vormt een onderdeel van een natuuÍ-
lijke cyclus die door menselijk toedoen ver-

stoord kan raken en die verstoring kan weer

negatieve gevolgen hebben voor de maat-

schappij. Mensen kunnen een tekort aan

water vercorzaken en het beschikbare warer
ongeschikt maken voor gebruik. Verande-

ringen in waterkringlopen zljn vaak pas

merkbaar na tientallen ofhonderden jaren.

Die veranderingen hangen zo n^riw
samen met veranderingen in de maatschap-

pU en het milieu darze alleen begrepen

kunnen worden cloor integraal onderzoek.

Een tweede aanleídíngvormde het toe-

nemende beseídat de mens de toekomst
helemaal nietzo goed kan voorspellen als

men denkt. Alleen al over het al dan niet
warmer worden van de aarde en de daarmee

al dan niet samenhangende zeespiegelstij-

ging bestaan zoveel onzekerheden. Hoekstra
heeft alle onzekerheden clie berekking heb-
ben op de watervo orzíeningin de wereld een

plaats gegeven in een model áathtl maakte.

Om te weten wa ÍLneen land het meest

effectiefkan investeren, is het brjvoorbeeld

van belang ofmen :urtg atvan een mecha-

nisme waarbrj een betere welvaart tot een

betere wateÍvoorziening leidt oídat men
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juist een omgekeerd mechanisme vooron-

ders telt, w aarin een betere w ateÍv o oÍziening
een vooÍwaarde vormt voor verbeteringen in
de volksgezondheid en economische groei.

VnagÍraaÍ water
De aard van de wisselwerking tussen

mens en wateÍ begint te veranderen. In eer-

ste instantie worden voortdurend nieuwe

watervoorÍaden aangesproken om een groei-

end aantal mensen van wate[ te voorzien en

ter vergrotLng van de opbrengsten van de

lanclbouw. De tweecle fase kenmerktzích
door een toenemende waterschaarste. in cle

gen en watervervuiling worden loor een

belangrr;k deel door de mens veroorzaakt. De

mens verandert het sysÍeem. En het veran-

derd systeem beïnvloedt weer de mens. Door

steeds meer grondwAter te gaanonttrekken

aan de bodem, rvorclt de rvaterkringloop ver-

stoord. De grondu'aterstand daalt. Omdat de

totale hoeveelheid warer eeiijk bhjft., zou

hierdoor de zeespiegel moete n stijgen. Een

reclenering clie volgens Hoekstra verde r

onderzocht moet worden. Volgens ziin e rgen

berekeningen is de lagere grondri'atersrand ie
gÍootste vercorzaker van de hogere zeespiegei.

lHet siÍzetten van het oceaanu,ate r door

de hogere tempeÍatuur, het smelten van gler-

sjers en de r.Jskappen van Groenland en

Antarctrcadroegen ieder voor zich minder br.;

aan áezeespiegelstí1gíng. ook in de volgende

eeuwzalzeespiegelstijgíngcloorgrondwater-

standsdalingen een significante rol spelen.

Deaanwezígheid van water bepaalt voor

een gÍoot deel de ontwikkeling van een land.

Toch wordt in veel ontwikkelingslanden bij
bijvoorbeeld het inrichten van een stad nau-

welijks rekening gehouden met de watervoor-

zíentng.ln de westerse wereld rvordt men

zichLangzamerhand bewust van cle schaarste

derde en laatste íase is het gebrek aan water

zo gÍootdat mensen gedwongen worden om

efftctëntet met water om te gaan en de ver-

vuiling te doen aínemen.

Iedere áse vereist zí1n eigen type w^teÍ-
beleid. Derde Wereldlanden verkeren vaak in
de eerste fase, waarin het beschikbaar

maken van nieuwe bronnen voorop staat.

In de westerse wereld komt het steeds

vaker voor dat men ook geïnteresseerd is in
de kwaliteit van het water en in het effi.ciënt

omgaan met wateÍ. ArlenHoekstra legt in
zíjnboekvooral de nadruk op de relatie tus-

sen waterbeleid en de sociaal-economische

ontwikkeling van een land of regro.

Verstoorde waterkringloop
Klimaatveranderingen, wateÍonttrekkin-
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van wateÍ. In plaats van alleen naar het aan-

bod aan schoon idrinkJwater te kijken, rvordt

geleidelijk meer aandacht geschonken aan de

vÍaagfia Í wateÍ.

Hoekstra is voorstander van het invoeren

van een waterbelasting. Die zou ervoor kun-
nen zorgen dat zuiniger met water omge-

sprongen wordt. Subsidies op het waterge-

bruik voor inrgatie en andere gÍote, soms

indutriële pÍocessen, vindt hrj nietjuist en

wil hg het liefst a{geschaftzíen.

Grootgebruikers moeten de reëele prijs

gaan betalen vooÍ water,vindt hrj.

Het b o ek' P er sp ectív es on w ateï. An integr ated

mo del-b ns ed upl"o r ation of the ftttw e' v an Arj en

Hoelsvaisverkrygbaarbtldeboekhandelenkost
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