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“Onze meest waterefficiënte brouwerij verbruikt slechts drie 
liter water per liter bier. Uit de waterfootprint-analyse blijkt dat 
deze waterhoeveelheid ongeveer 1% is van het totale waterver-
bruik in de bierketen”, leggen Ron Bohlmeijer en Herman van 
de Bergh, beiden werkzaam in de Global Supply Chain bij Hei-
neken International, uit. “Het overgrote deel van onze water-

footprint zit in het begin van de keten, in de landbouw, bijvoor-
beeld voor de irrigatie van de gerst”, verklaart Bohlmeijer. 
“Een waterfootprint assessment geeft bedrijven inzicht in het 
verbruik van water in de keten”, legt Ruth Mathews, directeur 
van het Waterfootprint Network (WFN), uit. Professor Arjen 
Hoekstra van de Universiteit van Twente is de geestelijk vader 

De jaarlijkse beschikbaarheid van zoet water is beperkt en eindig, terwijl de vraag 
naar water wereldwijd sterk toeneemt. Bedrijven kunnen steeds vaker worden 
geconfronteerd met een tekort aan water van goede kwaliteit in de keten. De 
berekening van de waterfootprint (wf) geeft inzicht waar in de keten het meeste 
water wordt verbruikt. Bierbrouwer Heineken is zich bewust van de risico’s in 
waterbeschikbaarheid en liet voor twee productiegebieden de wf berekenen.

Waterfootprint brengt watergebruik in kaart
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Het overgrote deel van Heineken’s waterfootprint zit in het begin van de keten, in de landbouw, bijvoorbeeld voor de irrigatie van de gerst.
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van deze methodologie. Om het principe uit de universitaire 
setting te trekken en voor een breder publiek toegankelijk te 
maken, is Mathews, een Amerikaanse waterexpert, aangetrok-
ken als directeur. “Ook voor consumenten is de waterfootprint 
een verhelderend hulpmiddel. Mensen thuis verbruiken meer 
via de producten die ze consumeren dan het waterverbruik in 
huis.” Het WFN is uitgegroeid tot een netwerk van ongeveer 150 
bedrijven, ingenieursbureaus, overheidsinstanties en ngo’s. 

Soorten water
De waterfootprint is het totale watervolume gebruikt voor het 
leveren van een product of dienst. In de methodologie wordt 
onderscheid gemaakt tussen groen, blauw en grijs water. Groen 
water is regenwater. De beschikbaarheid is afhankelijk van de 
locatie en de periode van het jaar. Mathews: “Als we deze bron 
efficiënt gebruiken is de druk op ander water minder hoog.” 
Grondwater en water in meren, beken en rivieren vallen onder 
blauw water. “Als het verbruik van deze bron te hoog is, dan is 
er sprake van niet-duurzaam waterverbruik. 
Tot slot onderscheidt het WFN grijs water. “Dit gaat in tegen-
stelling tot blauw en groen water over waterkwaliteit in plaats 
van kwantiteit. De grijze waterfootprint is een indicator voor de 
vervuiling van het water, de hoeveelheid water die moet worden 
gebruikt om afvalwater te verdunnen zodat de waterkwaliteit 
binnen de standaarden blijft. 
Op de website van de organisatie staan veel casestudies van 
voedingsmiddelen zoals koffie, bier en thee. Volgens Mathews 
is dat logisch, omdat 85% van het waterverbruik op aarde door 

landbouw komt. De eerste sector die het nut inzag van de wf is 
de drankenindustrie. “Hun product bestaat voor een groot 
gedeelte uit water.” Uit de eerste analyses bleek dat het water-
verbruik voor belangrijke ingrediënten zoals gerst en suiker 
groter is dan de hoeveelheid water die in de fabriek wordt ver-
bruikt. “Deze ontdekking was belangrijk voor de ontwikkeling 
van de wf”, verklaart Mathews. “Coca-Cola realiseerde zich dat 
ze voorbij de productieplant moeten kijken willen ze het water-
verbruik in de keten terugdringen.” Net als Heineken.

Risico’s
Bierbrouwer Heineken ziet het nut in van een analyse van het 
waterverbruik in de keten. “Water is een schaarse grondstof en 
met de groeiende economieën, de grote vraag naar energie, 
zien we de risico’s op ons afkomen”, vertellen Bohlmeijer en 
Van de Bergh. “Voor ons gaf de wf inzicht waar in de keten effi-
ciënter met water kan worden omgegaan. In de brouwerijen 
hebben we ons waterverbruik de afgelopen jaren flink geredu-
ceerd, maar dat blijkt niet de meest verbruikende schakel in de 
totale keten”, aldus Van de Bergh.
De brouwer liet twee wf-studies uitvoeren: in Slowakije, een 
waterrijk gebied, en in Egypte, een waterschaars land. In Slowa-
kije groeit de gerst volledig door regenwater, allemaal ‘groen 

water’. In Egypte groeit gerst alleen met irrigatie, blauw water. 
Afhankelijk van de ingrediënten en het recept ligt de totale 
waterfootprint van bier geproduceerd in Egypte tussen de 282 
en 418 liter water per liter bier. In Slowakije ligt het fors lager, 
tussen de 260 en 290 liter water per liter bier. Deze cijfers zijn 
inclusief ‘grijs water’. “De studies zijn het startpunt voor het 
formuleren van onze waterreductie-strategie. Nu kunnen we 
keuzes maken op basis van feiten.” 

Regio’s
“We zullen eerst in alle regio’s waar we bier brouwen een wf-
studie uitvoeren waaronder in Mexico, een waterschaarse regio, 
Vietnam en Zoeterwoude.” De laatste is interessant, omdat het 
de grootste Europese brouwerij is waarvandaan een groot 
gedeelte van het bier wordt geëxporteerd. De gerst komt uit 
Europa en wordt in België gemout. “Waar in deze complexe 
keten het meeste water wordt verbruikt en waar dit de meeste 

Omslagartikel

Waterfootprint brengt watergebruik in kaart

Water besparen over 
de grens

‘Nu kunnen we keuzes maken op basis van 
feiten’ 

De meest waterefficiënte brouwerij van Heineken verbruikt drie liter water per 
liter bier.

Overzicht van het verbruik van blauw en groen water en de productie van grijs 
water binnen een vastgestelde scoop van de waterfootprint voor een 
distilleer derij.
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brouwerij niet aan zijn productie voldoen omdat door een 
orkaan de publieke watervoorziening was verstoord. Het nog 
beschikbare water werd uiteraard verstrekt aan de bevolking.” 
In Europa is de watervoorziening beter geregeld, maar hier 
speelt verontreiniging meer een rol. “Als een benzinesta tion in 
de buurt van de brouwerij staat, kan mogelijk brandstof in het 
grondwater terechtkomen”, illustreert Bohlmeijer. Dat vraagt 
om een intensief meetprogramma, noodzakelijk om te voorko-
men dat verontreinigd grondwater wordt opgepompt. 
In Nederland speelt de overheid goed in op mogelijke schaarste 
door water, vinden de experts.
Volgens Toon Boonekamp van Oranjewoud wordt ook in Neder-
land drinkwater schaarser. “Dat zullen drinkwaterbedrijven 
nooit zo zeggen, maar ze moeten steeds meer investeren om de 
huidige kwaliteit te halen. Zeker in Brabant en op de Veluwe is 
sprake van waterschaarste.” Daarom moeten Nederlandse voe-
dingsmiddelenbedrijven zich afvragen of overal drinkwaterkwa-
liteit nodig is in het proces. “Dat is namelijk niet altijd zo.”

Waar te beginnen
Bedrijven kunnen zelf aan de slag met de wf door de handlei-
ding te downloaden van de website. Veel gebruikelijker is het 
om een adviesbureau in te schakelen die de keten doorrekent 
aan de hand van de methodologie. “We maken de vertaalslag 
van de theorie naar de praktijk van het bedrijfsleven”, vertelt 
Boonekamp van Oranjewoud, een adviesbureau dat zich met 
deze materie bezighoudt. “Bedrijven moeten zich realiseren dat 
in alle grondstoffen water zit. De volgende vraag die ze zich 
moeten stellen is: komen mijn grondstoffen uit een water-

schaars gebied en hoe is de watervoorraad daar gewaarborgd?” 
Het adviesbureau stelt momenteel een aantal manuals samen 
voor de drankenindustrie. “Het is een praktijkhandleiding om 
bedrijven te helpen de gegevens die nodig zijn voor het bepalen 
van de waterfootprint, boven tafel te krijgen.”
Hoeveel animo merkt Boonekamp voor de wf? “Bedrijven zijn 
zich de laatste jaren al veel meer bewust van water- en milieu-
impact. Het is een geleidelijk proces, net als duurzaamheid. 
Het moet niet weer een nieuw ding zijn, waarvan ze zich afvra-
gen wat ze ermee moeten. Water(her)gebruik op de eigen pro-
ductielocaties, dat heeft zeker de aandacht.”
Niet dat bedrijven het waterverbruik in de fabriek links moeten 
laten liggen, stelt Mathews. “Het is een goede plek om te star-
ten. Het eerste streven moet zijn om het directe verbruik zo effi-
ciënt mogelijk te maken. De waterfootprintmethodologie is ook 
toepasbaar op de eigen productie, maar als bedrijven hun duur-
zaamheidsdoelen hoger stellen, zullen ze naar de keten moeten 
kijken”, verklaart Mathews.

impact heeft op de lokale watervoorraad, wordt door de uit te 
voeren wf-studie inzichtelijk.”
De productie van gerst van Egypte te verplaatsen naar Slowakije 
is niet zomaar een optie. “Als we gerst gaan importeren dan 
komen we onder meer in conflict met onze gestelde carbon 
foot print doelen en met onze lokale inkoopambitie in Afrika. 
Aannemelijker is om Egyptische boeren bewust te maken van 
de voordelen om duurzamer te irrigeren. Om het water daar te 
krijgen waar het nodig is”, aldus Bohlmeijer. Heineken stimu-
leert ook duurzame landbouw en is lid van het SAI (Sustainable 
Agriculture Initiative), dat onder andere efficiënte irrigatietech-
nieken promoot. 
Om de wf te verlagen, moet de totale keten meewerken. “Wij 
kunnen onze brouwerijen zo goed mogelijk verduurzamen, 
maar dat kunnen we niet alleen. Ook onze toeleveranciers, boe-
ren, verpakkers en distributeurs dienen hun bedrijfsvoering 
continu te optimaliseren.”  

In dialoog
In het recent door Heineken gepresenteerde duurzaamheids-
plan ‘Brewing a Better Future’  is ruim aandacht voor het terug-
dringen van het waterverbruik. Heineken is in meer dan 70 lan-
den actief met ruim 140 brouwerijen en merkt op sommige 
plaatsen het schrijnende tekort aan water nu al. “In Jakarta 
neemt de hoeveelheid grondwater af. De miljoenenstad is even 
groot als de provincie Utrecht, maar wordt bewoond door net 
zoveel mensen als de gehele bevolking van Nederland. Daarom 
wordt de industrie ontmoedigd om grondwater te gebruiken.”
Van de Bergh verklaart dat in minder ontwikkelde landen de 
groeiende waterbehoefte van steden niet wordt opgevangen 
door de waterleverancier. De industrie krijgt vaak een quotum 
toegewezen.
“We willen in goede harmonie met de omgeving gebruikmaken 
van het beschikbare water.” Heineken richtte in het kader van 
zijn duurzaamheids programma een Water Stewardship-
programma op om een manier te vinden om de schaarse grond-
stof te delen met de bevolking, het ecosysteem en de industrie, 
door de dialoog aan te gaan. 
Niet alleen toenemende schaarste vormt een probleem, ook 
natuurverschijnselen zoals orkanen kunnen de watervoorzie-
ning ernstig beïnvloeden. Bohlmeijer: “In Panama kon een Dionne Irving

‘Voedingsmiddelenbedrijven moeten zich 
afvragen of overal drinkwater nodig is’

De totale waterfootprint van 0,5 liter PET-fles frisdrank afhankelijk van het type 
en de oorsprong van de suiker (SB = Suikerbiet, SC = Suikerriet, HFMS = High 
Fructose Maïssiroop). Bron: Waterfootprint Network
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