




Biobrandstof vergt te veel
water om duurzaam te zijn
Kees de Vré

De inzet van biobrandstoffen als mi-
lieuwiendelijk alternatief voor olie,
kolen en gas is niet verstandig. De
toch al schaarser wordende zoetwa-
terbronnen in de wereld worden nog
eens extra belast als naast meer voed-
sel - nodig voor een groeiende bevol-
king - ook nog eens gewassen wor-
den geteeld om biobrandstof te ma-
ken. "Dat kunnen we beter niet
doen. Je verbrandt in feite schaars
water", zegt de TWentse hoogleraar
watermanagement Arjen Hoekstra in
een interyiew met Trouw.

In de EU, de VS en China is er de
verplichting om benzine bij te men-
gen met biobrandstoffen uit land-
bouwproducten als rietsuiker, soja,
koolzaad of suikerbieten. Hoekstra:
"Het bijmengen loopt op tot 10 pro-
cent. Dat vergt veel extra oogsten,
terwijl volgens mijn jongste bereke-
ningen de landbouw nu al 92 procent
van het beschikbare water in de we-
reld verbruikt." De keuze waaryoor
we gesteld worden is dan: voedsel
verbouwen of brandstof.

Water is in principe een hernieuw-
bare grondstof, stelt Hoekstra, het
blijft immers regenen, maar omdat

het verbruik toeneemt en de regen-
val constant blijft, moet erwel iets
gebeuren. We moeten duurzamer
met het beschikbare water omgaan.
De prangende waag is dan of we met
schaars water gewassen voor bio-
brandstoffen moeten gaan telen,
aldus Hoekstra.

De wàterexpert erkent dat de twee-
de generatie biobrandstoffen, waar-
bij vooral de resten van de planten
worden gebruikt, beter zijn dan het
verbranden van eetbare gewassen.
"Die ontwikkeling is echter nog in de
experimentele fase. Als het lukt, is
het vanuit waterperspectief beter. De
opdracht blijft echter om biobrand-
stoffen zo effrciént mogelijk te telen.
Dat is nu niet het geval. Producten
als soja en koolzaad zijn ongunstig
qua waterverbruik. Suikerbieten zou-
den al beter zijn."

Hoekstra is de bedenkervan de wa-
teruoetafdruk, waarbij hij per pro-
duct heeft uitgerekend hoeveel wa-
ter er nodig is geweest om het te pro-
duceren. Zo vergt een kilo rundvlees
15.500 liter water, een glas wijn 120
liter en een T-shirt 2700 liter.
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