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1. ALLES IS WATER
Alles is water. We zijn letterlijk omringd door water. Water is leven. En water is levensnoodzakelijk.
Maar water is ook zo alledaags dat wij er nauwelijks aandacht aan schenken.
We gebruiken het elke dag:
• om ons te wassen, te douchen, te koken, te drinken
• ons lichaam bestaat uit 70% water
• we groeien op in de buik in water
Ons leven start dus met water. Water is ook echt van levensbelang : zonder water geen planten, geen eten,
geen fabrieken. Dus: zonder water geen leven.
Een mens heeft elke dag minstens 1,5 liter water nodig. Zonder water droog je al na 3 dagen uit.
Gelukkig leven wij op een blauwe planeet. Kijk je vanuit de hemel naar de aarde, dan zie je een blauwe bol.
De aarde bestaat dan ook voor 2/3e uit water. Maar wist je dat 97% van al dit water zout water is?
En maar 3% zoet water? En daar wringt het schoentje. Op aarde is er dus best veel water. Maar eigenlijk maar
heel weinig zoet water.

Op het taartdiagram hierboven kan je zien hoe een groot deel van het zoet water ook nog vast zit: 69% zit vast
in gletsjers en ijskappen, 1% in permafrost en moerassen en 30% is grondwater. Dus maar 0,3% van het water is
voor ons beschikbaar. Dit beschikbaar zoet water wordt niet enkel door de mens gebruikt: ook de natuur, dieren
en planten, rivieren en meren maken gebruik van dit water.
Niet alleen is er heel weinig zoet water beschikbaar. Dit zoet water is ook nog eens ongelijk verdeeld: regio’s
met veel grondwater en weinig grondwater, met veel neerslag en weinig neerslag, … .
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2. WATERSCHAARSTE
780 miljoen mensen hebben onvoldoende toegang tot zuiver drinkwater.
Een deel van die mensen woont in gebieden waar er echt te weinig zoet water aanwezig is = fysisch watertekort
(zie de oranje landen op de kaart).
In andere gebieden (zie gele landen op de kaart) zijn er wel voldoende zoetwater reserves, maar ontbreken geld
en infrastructuur om iedereen toegang te geven tot zuiver water = economisch watertekort (zie de gele delen
op de kaart).
Fysische waterschaarste vind je vooral in Noord en Oost-Afrika, Midden-Oosten, Australië en bepaalde delen
van Azië. Een economisch watertekort vind je ook in Centraal-Afrika en Latijns-Amerika.

Er is al weinig water. En door de bevolkingsgroei, klimaatverandering, vervuiling en verspilling, zal er in de
toekomst nog minder water beschikbaar zijn. De vraag naar water groeit dubbel zo snel als de bevolkingsgroei.
Bevolkingsgroei: vandaag zijn we met 7 miljard, tegen 2025 met 9 miljard, tegen 2035 met 10 miljard.
Meer mensen = meer vraag naar water.
Klimaatverandering: door teveel broeikasgassen in de atmosfeer, is het klimaat in de war: meer neerslag in al
natte gebieden, minder neerslag in al droge gebieden, meer stormen en orkanen, de zeespiegel stijgt, gletsjers
smelten, hogere temperaturen = meer verdamping.
Vervuiling: zeepresten en detergenten, verf, olie, plastiek, afval, meststoffen, pesticiden, industriële
verontreiniging. Ook in het Zuiden is er heel veel vervuiling van het water. De milieukost om vervuild water
te reinigen is enorm.
Verspilling: heel wat water wordt verspild. Wist je dat meer dan een vierde van al het water dat we wereldwijd
verbruiken, dient om ruim een miljard ton voedsel te verbouwen dat uiteindelijk niet wordt opgegeten?
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3. ONZICHTBAAR WATER OF VIRTUEEL WATER
Wijzelf merken niet echt dat water zo schaars is. Want bij ons loopt het water gewoon uit de kraan. Wij gebruiken elke dag heel wat water. En beseffen niet altijd hoe belangrijk water wel is om te leven. Wanneer heb je
genoeg water? Als je over 20 liter per dag beschikt en een waterbron hebt op minder dan 1 kilometer, dan heb
je net genoeg om de dag mee door te komen. 20 liter water. Dat zijn maar 2 emmers.
Wij gebruiken heel wat meer dan 20 liter water per dag. Gemiddeld gebruikt een Vlaming 110 liter water per
dag: om zich te wassen, de afwas te doen, te koken, het toilet door te spoelen.
Elke dag gebruiken wij ongeveer 11 emmers kraantjeswater per persoon.

60 liter voor 5 minuten

2.400 liter voor 1 kilo

15.000 liter voor 1 kilo

10.000 liter

Als je het bekijkt voor de hele wereld, dan is het nochtans niet door mensen thuis dat het meeste water
gebruikt wordt. Water wordt wereldwijd het meest gebruikt voor landbouw, daarna voor industrie en dan voor
huishoudens.

De landbouw is dus een grote slokop. De meeste dingen die wij eten, vragen heel wat water om te laten groeien
en te verwerken. Wist je dat er voor 1 kilo appels 210 liter water nodig is? En voor 1 kilo rijst 2.400 liter.
Een andere grote slokop is de veeteelt. Voor 1 kilo rundvlees is er 15.000 liter water nodig. Dat zijn geen 15
emmers meer, maar 1.500 emmers voor 1 kilo vlees.

Een andere grote waterverbruiker is de industrie. Zo heb je bijvoorbeeld om kleren te maken heel wat water
nodig. T-shirts en jeans worden van katoen gemaakt en daarvoor is naast heel veel zonlicht ook heel wat water
nodig. Voor 1 jeans 10.000 liter. Voor 1 T-shirt 2.700 liter. Dus als je met een jeansbroek rondloopt draag je
eigenlijk onzichtbaar 1.000 emmers water mee. Maf toch?

Deze verborgen hoeveelheid water noemen we ‘virtueel water’ of we spreken ook over de ‘watervoetafdruk’
van een product. De watervoetafdruk van gewassen zoals bvb katoen, koffie en veevoeders is de hoeveelheid
water (neerslag en irrigatiewater) die nodig is voor de groei van de plant en voor het verwerkingsproces
(bvb.. wassen, verwerken, reinigen machines, verpakken) vanaf de oogst tot het eindproduct dat we in onze
winkelrekken vinden.
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4. WATERPROBLEMEN IN HET ZUIDEN
En wat zijn nu de belangrijkste problemen waar mensen in het Zuiden mee geconfronteerd worden als we het
over water hebben?
Voor veel mensen is water kunnen gebruiken, heel wat minder vanzelfsprekend dan voor ons: het stroomt niet
zomaar uit de kraan. Miljoenen vrouwen en kinderen moeten elke dag gemiddeld 6 kilometer stappen om aan
zuiver drinkwater te geraken. Hiervoor zijn ze vaak 3 uur onderweg. Vele meisjes kunnen hierdoor niet naar
school. Ofwel wordt er water gebruikt uit vervuilde rivieren en beken, waardoor mensen ziek worden. Elke dag
sterven 4.000 kinderen aan watergerelateerde ziektes (diarree, difterie, tyfus, …). Dat zijn 1,5 miljoen kinderen
per jaar.

Er is meestal ook te weinig water om de landbouwgronden te bewerken. Boeren zijn voor hun landbouw
activiteiten sterk afhankelijk van de seizoenen, meer bepaald de regenseizoenen.
De klimaatverandering brengt huidige weerpatronen in de war, en de seizoenen worden onvoorspelbaar.
Er is sprake van klimaatchaos. Boeren weten niet meer in welke periode het zal regenen en wanneer ze moeten
zaaien. Ze hebben minder opbrengsten of de oogst mislukt helemaal. Hierdoor komt de voedselvoorziening in
het gedrang. En lijden mensen honger.
Mensen in ontwikkelingslanden zijn voor hun levensonderhoud meer dan ons afhankelijk van hun natuurlijke
omgeving. Ze hebben minder mogelijkheden om een tegenslag zoals een mislukte oogst op te vangen.
De belangrijkste problemen nog even op een rijtje:
• Tekort aan drinkwater.
• Slechte kwaliteit drinkwater.
• Mensen zijn verplicht om duur water te kopen op de markt.
• Vrouwen en meisjes die 6 kilometer per dag stappen achter water (3 uur onderweg) en hierdoor
niet naar school kunnen.
• Ziektes waardoor elke dag 4.000 kinderen sterven.
• Te weinig water voor de landbouw: droge grond en erosie waardoor heel wat oogsten mislukken en
er een voedseltekort dreigt.
• 2,6 miljard mensen geen toegang tot sanitatie: geen riool, geen toilet, geen sanitair waardoor nog meer
water vervuild raakt.
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5. WAT KUNNEN WE ZELF DOEN?
De boodschap is waarschijnlijk duidelijk. Er is heel weinig water en we hebben het voor heel veel dingen nodig.
Dus zuinig zijn is de boodschap.
De oplossing is duurzaam watergebruik: zorgen dat er genoeg water is hier en elders, voor nu en voor later.
Daarom gaan we allemaal samen minder water moeten verspillen en minder water moeten vervuilen.
Want samen kunnen we er voor zorgen dat dat kostbare water niet verder uitgeput raakt.

ENKELE WATERBESPARENDE TIPS:
•

Neem een korte douche ipv een bad.

•

Gebruik regenwater voor planten, auto wassen, toilet doorspoelen, wasmachine.

•

Vang koud douchewater op om te hergebruiken.

•

Poets met ecologische kuisproducten.

•

Gebruik een drinkbus gevuld met kraantjeswater.

•

Verbruik minder virtueel water:
Eet minder vlees.
Eet lokaal, biologisch, seizoensgebonden groenten en fruit.
Koop kleren van biokatoen.
Verspil geen voedsel.

•

Oplossingen in het Zuiden:
Waterbronnen in het dorp.
Watercomités om de waterbronnen te onderhouden.
Watertest uitvoeren om de kwaliteit van het drinkwater te controleren.
Irrigatiekanalen om de landbouwvelden te bevloeien.
Mensen bewust maken van het belang van zuiver drinkwater.

Wil je het spel nog eens herbeleven ?
Ga naar:

| www.allesiswater.be
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