


Het model van de Footprint is nog tamelijk

jong. Met een boek werd in r996 vanuit

Canada de Ecological Footprint geintrodu-

ceerd, ontwikkeld door prof. William Rees en

dr. Mathis Wackernagel. Dat Footprintmodel

heeft wereldwijd een razendsnelle opmars

gekend, omdat er grote behoefte bleek te

bestaan aan het nuchter kunnen vergelijken

van de natuur- en milieu-impact van zowel

producten en diensten als van mensen

onderling.

Met die ecologische of mondiale voetafdruk

wordt de impact van consumptie bere-

kend en daarvoor wordt naar de hele keten

gekeken . In Nederland was duurzaamheids-

centrum De Kleine Aarde in Boxtel de eerste

die het model gine nromoten en er diverse

proefprojecten mee organiseercie. Intussen

werken vele bedrijven en overheden met

de klimaatvoetafdruk en zijn er meer

deel-voetafdrukken ontwikkeld. Enkele

voorbeelden ztjn die over voedsel, vakantie,

mobiliteit en stikstof. Ook de watervoetaf-

druk of Water Footprint past in dit rijtje.

Op de site www.voetafdruk.eu zLJn ze

allemaal te vinden. Genoemde Mathis

Wackernagel ls nu precies ro jaar directeur

van het Global Footprint Network (GFN).

Samen met het WWF brengt het GFN elke

twee )aar het belangrijke Living Planet

Report uit, met de herziene voetafdrukken

van de r5r landen met meer dan r miljoen

inwoners. In dat rapport is sinds 2ot2 ook de

Water Footprint opgenomen.

f rie soortPn water
Het was onderzoeker dr. Arjen Hoekstra,

destijds werkzaam bij UNESCO-lHE in Delft,

die de Water Footprint rond 2oo2 ontwik-

kelde . Hij ging uit van de methode van de

ecologische voetafdruk en mat gebruikte

Iiters water in plaats van mondiale hectares.

Ook aan die benadering bleek al gauw

wereldwijd behoefte te bestaan.

Dat heeft alles te maken met de groeiende

waterschaarste in diverse landen. De

verwachting is dat de klimaatverandering

daar nog een schepje bovenop zaI gaan

doen. Het is voor exporterende landen

daarom van groot belang goed te weten

hoeveel water er met de uitvoer als het ware

over de grenzen vloeit. Voor importerende

landen is het een morele kwestie of het nog

wel verantwoord is water te onttrekken uit

gebieden waar duidelijk schaarste bestaat.

Over dergelijke zaken kan nu met duidelijke

cijfers beleid worden gemaakt.Zo is voor

Nederland berekend dat van al het water dat

wij hier gebruiken 95% uit het buitenland

komt, vaak uit landen die met grote water-

tekorten kampen.

Groen, blauw en grils
Er worden bij de watervoetafdruk drie

soorten water onderscheiden.

r. De gr.( )it r-i.r watervoetafdruk: de hoeveel-

heid liters regenwater die r,vordt gebruikt

voor een bepaald product en daardoor

niet meer beschikbaar is voor andere

producten/diensten.

z. De blauwe watervoetafdruk: de hoeveel-

heid grond- en oppervlaktewater die

wordt onttrokken en die door verdamping

niet meer hergebruikt kan worden.

3. De grijze watervoetafdruk: de hoeveelheid

water die wordt vervuild en de mate van

vervuiling.

Met de liters water die de optelling van de

drie soorten watergebruik oplevert worden

vervolgens allerlei producten met elkaar

vergeleken. Je komt dan onder de indruk

van onverwacht grote getallen. Vooral

dierlijke producten scoren hoog. Een van

de grootste is de watervoetafdruk van een

gemiddelde kilo biefstuk: r!.{r! liter. Maar

kip mag er ook zrJff,: 4.325 liter per kilo. Het

overgrote deel is nodig voor de productie

van het veevoer, de rest voor bijvoorbeeld

drinken en het schoon houden van hokken

en stallen. Voor de productie van graan

is gemiddeld r.6oo liter per kilo nodig en

voor fruit ongeveer 1.ooo liter per kilo. Bij

groenten gaat het gemiddeld 'slechts' om

30o liter per ki1o. Relevant is ook het verschil

tussen een kopje koffle en een kopje thee:

respectievelijk 14o en 34 liter water.

Footprints en mensenrechten
In zoo5 werd Arjen Hoekstra hoogleraar

aan de Universiteit Twente. Nu werken

honderden onderzoekers wereldwijd in
het nieuwe onderzoeksveld van Water

Footprint Assessment en verkennen

bedrijven en overheden wat hun rol kan zrjn

in het verduurzamen van onze mondiale

watervoetafdruk. In zoo8 werd het Water

Footprint Network opgericht en men is

nu actief met het opzetten van allerlei

activiteiten om de Water Footprint zoveel

mogelijk te verkleinen. Dat de huidige verde-

ling van de mondiale voetafdrukken ook

een kwestie van mensenrechten is, begint

Iangzaam door te dringen. In feite laten

de Footprints zien hoeveel de rijke landen

gemiddeld meer consumeren dan een

eerlijk Aarde-aandeel . De metingen met de

verschillende voetafdrukken hebben het

debat over de verdeling van de mondiale

materidle hulpbronnen concreet en hanteer-

baar gemaakt.
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Op de site www.waterfootpri.nt.org is veel infor-

matie te vinden over cursussen, publicaties en de

methodiek van de Water Footprint. Zie met name de

'g allery' v an Pro duct Water F o otprints.
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