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InhoudBespiegelingen

Waardevol water
Ik herinner mij nog mijn vroege kinderjaren in ons 
vakantiehuisje in het Zeeuwse Kortgene: de zee en het 
zwembad waren altijd vaste prik. Steevast stond in de 
tuin zo’n rubberen opblaasbad. Hoewel ik van nature 
geen waterrat ben - ik heb vele angsten moeten over-
winnen - ben ik dat nu wel. 
In 2006 verbleef ik negen maanden in Zuid-Afrika. Het 
leven daar wordt beheerst door de oceaan en het 
strandleven. Ik gaf me hier ook aan over, en ondanks 
enigszins trillende benen besloot ik zelfs een duik- 
cursus te volgen. Hoewel er in Kaapstad voor Zuid- 
Afrikaanse begrippen relatief veel neerslag valt, waren 
er periodes van droogte. Dit betekende bijvoorbeeld 
minder douchen en zeker geen tuin besproeien. Waar 
water is, is niet alleen vuur, zoals het gezegde luidt, 
maar daar zijn ook mensen. Hele oorlogen werden om 
dit steeds kostbaar wordende goedje (zoals in het 
Soedanese Darfur) gevoerd. Waterpret en een douche 
nemen wanneer je maar wilt, zo vanzelfsprekend is dat 
niet in het grootste deel van de wereld.
Water is waardevol en kostbaar. Het is daarom een 
goede zaak dat bedrijven afvalwater allang niet maar 
als dusdanig zien. Soms kunnen er zelfs waardevolle 
stoffen uit worden gemaakt of mee gekweekt, zoals in 
deze uitgave is te lezen over de algenkweek. Of (afval)-
water wordt geschikt gemaakt voor hergebruik. Bedrij-
ven kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen 
van waterschaarste in de wereld, vindt bedenker van 
het water footprint-concept Arjen Hoekstra. Lees zijn 
column in deze VMT-special over (afval)water en duur-
zaamheid. 
Graag ga ik over pakweg zo’n jaar of tien weer naar een 
naar een vakantiehuisje in Zeeland met mijn kinderen 
om in de achtertuin een rubberen badje vol te laten 
lopen met water, maar niet te vol. En douchen, ook niet 
te lang. Want ook mijn (toekomstige) kinderen moeten 
weten dat water een schaars goed is, waar je zuinig mee 
om moet gaan. Landbouw, industrie en consument, 
allemaal moeten ze zuiniger worden met water, maar 
uiteindelijk begint het bij jezelf. 
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