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WATER

50% hoger dan in 1950, terwijl in het grootste deel  
van de wereld het verbruik per capita blijft stijgen.  
Met andere woorden, het gat tussen beschikbaarheid 
en verbruik van water per persoon per jaar wordt 
mondiaal snel kleiner, zoals globaal aangegeven in  
de grafiek op de volgende pagina.

Crisissituatie

Hydrologen bestempelen als vuistregel gebieden als 
gespannen wat betreft jaarlijkse watervoorziening 
wanneer deze ligt tussen de 1.000 en 2.000 m3 water 
per persoon.
Wanneer dit getal daalt tot onder de 1.000 m3 (= 2.740 
liter per persoon per dag), dan is sprake van schaarste, 
waarbij voedselproductie, economische ontwikkeling 
en bescherming van natuurlijke systemen gevaar 
lopen, tenzij dit met (dure) technische installaties voor 
zuivering en ontzouting wordt gecompenseerd. Met 
enerzijds een groei van de wereldbevolking met bijna 
100 miljoen per jaar en anderzijds een constant 
blijvende vervangbare watervoorziening, is duidelijk 
dat bij ongewijzigd beleid binnen 30 jaar op mondiale 
schaal een crisissituatie ontstaat. Dit zal op regionale 
schaal eerder gebeuren in die gebieden waar nu reeds 
schaarste is en waar de technische en financiële mid-
delen en de sociale vaardigheden niet toereikend zijn.

In een van de zes werkdocumenten voor de Ministeriële 
Conferentie voor Drinkwater en Milieuhygiëne in 
maart 1994 in Noordwijk wordt het volgende gesteld 
ten aanzien van het huidige falen van de mensheid  
om het veiligstellen van de natuurlijke zoetwatervoor-
ziening echt goed aan te pakken: “Our present society’s 
failures to address the protection of fresh water 
resources, together with the rise in world population 
and a rush to the cities, confront humanity with a 
crisis more immediate than global warming or the 
hole in the ozone layer. The human victims from these 
other important environmental threats are few so far, 
compared with the millions - including four million 
children - who die each year because they lack clean 
water and effective sanitation”.

Agenda 21

Tijdens de UNCED conferentie in Rio in 1992 werd 
Agenda 21 opgesteld met actieplannen op deelgebieden. 
In hoofdstuk 18 daarvan wordt de zoetwaterproble-
matiek aan de orde gesteld en de maatregelen voor-
gesteld om in 2025 een universele en duurzame 
watervoorziening te hebben gerealiseerd. 
Een interim 17-tal ambitieuze doelstellingen voor  
het jaar 2000 wordt daaraan gekoppeld. Bij het UN- 
Development Programme wordt hard gewerkt aan de 
invulling hiervan, door bijstand te verlenen in ontwik-
kelingslanden via zogenaamde capacity building. 
Betere bedrijfsvoering in de landbouw met verminderde 
landerosie, veranderingen in landbouwprijsmecha-
nismen om de allocatie van grondwatergebruik te 
verbeteren, betere en meer uitgebreide toepassing van 
afvalpreventietechnologiën, afvalwaterzuivering en 
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Van het water op aarde is 97% zeewater. Twee procent 
zoetwater is onbereikbaar onder ijskappen en gletsjers 
en een groot gedeelte van de overige één procent ligt te 
diep om te exploiteren. Door natuurlijke zonnewarmte 
verdampt 500.000 km3 vocht per jaar uit de oceanen 
(86%) en van de continenten (14%). De neerslag 
hieruit wordt verdeeld en zo wordt ongeveer 40.000 
km3 water jaarlijks verplaatst van zee naar land. Dit  
is ’s werelds vervangbare zoetwatervoorziening, waar 
jaar tot jaar op kan worden gerekend. Met de huidige 
wereldbevolking betekent dit 7.400 m3 per persoon  
per jaar, hetgeen verscheidene malen de hoeveelheid  
is die de menselijke samenleving nodig heeft voor een 
bescheiden levensstandaard. Maar deze watervoorzie-
ning is heel ongelijk verdeeld en kan op haar weg terug 
naar de zee niet in haar geheel door mensen worden 
gebruikt. Tweederde vloeit weg, waarna ongeveer 
14.000 km3 overblijft als een redelijk stabiele bron van 
watervoorziening, of + 2.400 m3 per persoon per jaar. 
In 1970 was dit nog 3.500 m3, de wereldbevolking is 
sinds die tijd met 1.8 miljard toegenomen. Een deel  
van dat water gaat op aan de instandhouding van 
natuurlijke waterhuishouding, zoals reservoirs, 
rivieren, meren en het in stand houden van de water-
kwaliteit. De netto daadwerkelijke beschikbare hoe-
veelheid zoetwater heeft men daarom berekend op 
9.000 km3, ofwel 1.600 m3 per wereldburger.

Waterverbruik verdriedubbeld

Het waterverbruik is sinds 1950 verdriedubbeld en 
ligt nu op een geschatte 4.340 km3 per jaar, hetgeen 
ongeveer 800 m3 per persoon per jaar betekent. Dit 
volume, dat alleen rekening houdt met wat van het 
oppervlak en ondergronds water wordt verwijderd, 
komt neer op ongeveer 50% van de bovenstaande 
manier berekende daadwerkelijk beschikbare hoe-
veelheid. Maar in feite maken we van een groter deel 
gebruik omdat watervoorraden vervuiling opvangen, 
elektriciteit opwekken en vissen en natuurlijk wild 
onderhouden. Daarnaast heeft een verbeterde levens-
standaard gezorgd voor een snellere groei van water-
gebruik dan de groei van de wereldbevolking. Met 800 
m3 ligt het watergebruik per hoofd van de bevolking 
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recycling en beter waterbeheer in de huishouding 
kunnen alle bijdragen tot aanzienlijke verlaging van 
het huidige watergebruik per hoofd van de wereld-
bevolking. World Watch Environmental Alert Series 
heeft in 1992 het boek ‘Last Oasis; Facing Water 
Scarcity’ gepubliceerd. Hierin wordt uitvoerig ingegaan 
op de huidige beschikbare methoden en technieken  
om tot besparingen in watergebruik te komen.  
Volgens de auteur kunnen op basis daarvan reducties 
in waterverbruik worden bereikt van 10- 50% in de 
landbouw, 40-90% in de industrie en 30% in de steden. 
De vraag is of de benodigde financiering zal worden 
gevonden om deze verbeteringen te realiseren. In 
document 4 van de ministeriële water-conferentie in 
1994 wordt berekend dat ongeveer 30 miljard dollar 
per jaar nodig is om de doelstelling van universele 
watervoorziening en milieuhygiene in 2010 te bereiken 
(niet duidelijk waarom dit jaar gekozen is).

Technical fix

Op grond van ervaringen in de tachtiger jaren en de 
teleurstellende resultaten van en na Rio op het gebied 
van financiering, moet er ernstig aan getwijfeld worden 
of zelfs maar een fractie van het benodigde bedrag  
zal worden gerealiseerd. Als het benodigde geld niet 
bijeengebracht kan worden, wordt een noodlottige 
ontwikkeling op bet gebied van zoetwater in onze 
wereld onvermijdelijk, ondanks alle inspanningen.  
Dit zou dan de eerste mondiale milieuramp worden 
met hongersnoden, ziekten en conflicten, en wel binnen 
15 jaar. Dit is heel dichtbij en zou alle instanties en 
burgers die met ‘duurzame ontwikkeling’ bezig zijn  
in ‘hoge staat van alertheid’ moeten brengen. Merk-
waardigerwijze zijn behalve UN conferentiebezoekers 
maar zeer weinig mensen op de hoogte van de ernst 
van de situatie.

Een optie die voor de hand ligt, maar (nog) niet 
realiseerbaar is, is het drastisch verbeteren van de 
economie van ontzoutingstechnologieën. Dus toch  
een technical fix?




