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Vermindering van het waterverbruik krijgt meer en meer
aandacht, maar helaas niet altijd de juiste. Zo is er voor consumenten meer besparingswinst te halen in de supermarkt dan
binnenshuis. Toepassing van de watervoetafdruk biedt inzicht in
wat werkelijk zoden aan de dijk zet. Voor overheden, bedrijven en
consumenten is dit een nuttig instrument om hun waterverbruik
effectief te verminderen.
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De watervoetafdruk geeft het volume zoetwater aan dat nodig is voor de productie
van een product. Het instrument bestaat uit
een blauwe, groene en grijze component.
De blauwe watervoetafdruk meet de
consumptie van oppervlaktewater en
grondwater. ‘Consumptie’ verwijst naar het

Figuur 1: De watervoetafdruk van de mensheid
Hoe dieper rood op de kaart, hoe meer water er wordt geconsumeerd of vervuild. De watervoetafdruk wordt hier weergegeven in millimeter per jaar. Het volume volgt uit een vermenigvuldiging van millimeters en oppervlak. De totale watervoetafdruk van de mensheid
bedraagt 9100 miljard m3 per jaar. Bron: Hoekstra en Mekonnen (2012).
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spijkerbroek kunnen vergelijken met die
van de andere. De watervoetafdruk van
katoen verschilt sterk tussen verschillende
productiegebieden en productiesystemen,
afhankelijk van of en hoe er bijvoorbeeld
wordt geïrrigeerd en wat het pesticidegebruik is. Het verschil tussen de laagste en
de hoogste watervoetafdruk voor eenzelfde
soort product verschilt over het algemeen
minstens een factor tien. Dat komt door de
grote verschillen in waterproductiviteit
tussen verschillende productiesystemen. Er
is dus een hoop winst te behalen als consumenten, bedrijven en overheden elkaar
vinden in de doelstelling de watervoetafdruk van producten te verminderen, met
name indien dit gebeurt in die gebieden
waar dat het meest urgent is.
Arjen Hoekstra en Winnie Gerbens-Leenes
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