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DE WATERVOETAFDRUK 
 

Liever één nieuw katoenen t-shirt of 56 keer 
douchen? Het lijkt een vreemde vergelijking, 
maar voor de productie van één t-shirt is 
2700 liter water nodig; 1 genoeg voor ruim 
vijftig douchebeurten. Wie denkt aan 
waterbesparing, denkt als eerste aan zuinig 
omgaan met water in huis, op school en op 
het werk. Toch komt slechts 2 procent van al 
het water dat we gebruiken direct bij ons uit 
de kraan. De overige 98 procent is indirect 
ofwel ‘verborgen’ watergebruik; water dat 
nodig is voor de productie van voedsel, 
kleding en andere producten. Dat water 
komt in veel gevallen uit landen waar 
voldoende en schoon water minder 
vanzelfsprekend is dan in het waterrijke 
Nederland. Voor het eerder genoemde t-
shirt bijvoorbeeld, worden in India en China 
grote hoeveelheden water en pesticiden 
gebruikt om katoenbollen te verbouwen die 
vervolgens in Maleisië met behulp van 
chemicaliën en water tot geverfde stof 
verwerkt worden. Het daar geproduceerde t-
shirt komt uiteindelijk in een Europese 
winkel terecht en is, zonder dat de 
consument dat ziet, de oorzaak van 
watergebruik en - vervuiling op 
verschillende plekken in de wereld. 2  
 
De watervoetafdruk  
Om te begrijpen hoeveel verborgen water er 
nodig is om het voedsel dat we eten en de 
producten die we gebruiken te maken, 
ontwikkelde de Nederlandse professor Arjen 

Hoekstra in 2002 de ‘watervoetafdruk’. De 
watervoetafdruk meet het watergebruik door 
de hele productieketen en is opgebouwd uit 
drie delen: de hoeveelheid oppervlakte- en 
grondwater die gebruikt is voor de productie 
(de ‘blauwe watervoetafdruk’), de gebruikte 
hoeveelheid regenwater (de ‘groene 
watervoetafdruk’) en de bijkomende de 
watervervuiling (de ‘grijze 
watervoetafdruk’). Op basis van deze 
onderdelen kan de watervoetafdruk van een 
specifiek product worden berekend, maar 
ook van een individuele consument, van een 
bedrijf of van de inwoners van een land. 3  

Figuur 1: De watervoetafdruk van Nederlandse 
consumenten voor agrarische producten4 
 
Zoals figuur 1 laat zien bestaat de 
watervoetafdruk van Nederlandse 
consumenten voor landbouwproducten 
grotendeels (46%) uit vlees en dierlijke 
producten, zoals melk en kaas. Dierlijke 
producten zijn bijzonder waterintensief, 
omdat er voor het verbouwen van 
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