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VIRTUEEL WATER

DIENST DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID
DEPARTEMENT LEEFMILIEU
Resi Pansaerts – adviseur Klimaatadaptatie
resi.pansaerts@provincieantwerpen.be 
T +32 3 240 59 85

NME-klimaatdag feb 2019
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Direct verbruik 
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35           135          140        1.000      2.400       5.000      5.400       8.000    450.000     

92%
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Brood Kweken van een tarwe  :
1. Groei 
2. Verontreiniging

4. verwerking

5. verpakking

6.transport

BIO : 20% lagere VW

3. Oogst
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Watervoetafdruk persoon 
= volume zoetwater om goederen en diensten te ontwikkelen

1) …. L direct

2) 100 L publieke diensten (zwembaden, 
reiniging,..)

3) 7280 L virtueel water

watervoetafdruk

Direct Diensten Virtueel

7400 L/dag (60 )
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Watervoetafdruk land
• Door een gemeente, provincie, land,…

Eerlijk water
aandeel 
5.500 L/dag

Wereldgemid.
4.000 L/dag

7400 L/dag
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Boontjes uit Kenia : 950 L/kg Belgische boontjes : 250 L/kg

Aardbeien uit Spanje : 320 L/kg Aardbeien uit België : 160 L/kg 
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10.000 L water voor 1 kg 
katoen

www.greanjeans.be
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Hoe kan jij je

Verkleinen? 
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SAMENGEVAT

We streven naar : 

• BIO / duurzaam / geïntegreerde teelt
• Seizoensgebonden
• Streekeigen 
• Meer plantaardig
• Minder bewerkt 
• Minder genotsmiddelen : suiker, koffie, chocolade,… 
• Fair trade
• Geen voedsel verspillen
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info over eigen footprint berekenen 

www.waterafdruk.be
www.waterfootprint.org

Van <https://greenwayoflife.wordpress.com/2012/02/12/71-watervoetafdruk/> 

http://www.watervoetafdruk.be/de-watervoetafdruk-
uitgelegd

https://www.hidrodoe.be/over-water/water-en-
milieu/watervoetafdruk

https://greenwayoflife.wordpress.com/2012/02/12/71-
watervoetafdruk/



Waterspel
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Waterraadsel
Doel : laten inzien dat alles verbonden is met water. Water is 
essentieel voor onze voeding, kleding,…

1. lln kijken rond en noteren alles wat te maken heeft met water

2. Leerkracht noteert wat aan bod kwam (woordenwolk)

3. Laat lln dingen zoeken met directe link water, omcirkel die met blauw

4. Laat lln dingen benoemen (uit de woordenwolk of nog extra) die 
indirect verbonden zijn met water 

5. Laat lln dingen benoemen die niets te maken hebben met water 
(noteer die ook) 

6. Discussie over 5.
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Watercirkels

• 1. De lln gaan allemaal in een cirkel staan en in 't midden van de 
cirkel staat een groot glas, beker, drinkbus of emmer met water

• 2. Elke leerling neemt/krijgt dan een voorwerp of afbeelding 
• 3. Om de beurt moeten de lln hun voorwerp of afbeelding dichter 

of verder van het midden plaatsen naargelang ze denken of er 
meer of minder water aan gelinkt is. 

• 4. Vraag of iedereen  er mee akkoord is, waarom wel/niet
• 5. Leg de voorwerpen dan in de juiste volgorde, vraag aan de lln

waarom dat zo zou kunnen zijn. 
• 6. geef de juiste reden aan 
•
• Conclusie : door ons eigen koop-, eet- en kledinggedrag kunnen 

we meehelpen water besparen. 
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Kop thee 35 L
Portie aardappelen 35 L
1 boterham 45 L
Portie groenten 50 L
Appel 65 L
Blikje cola 210 L
1 sneetje kaas 300 L
Glas chocomelk 600 L
Portie kip 620 L
Mango 800 L
Portie rijst 1.000 L
Klein potje yoghurt 1.000 L
Gekookt ei 1.500 L
Biefstuk 4.000 L
Boterham met choco 4.000 L
Jeans 6.000 L 

OPM uit publiek “zo lijken OPM uit publiek “zo lijken 
deze even slecht, maar als 

je ook de 
broeikasgasuitstoot er bij 
neemt, scoort choco beter 

t.o.v. biefstuk  beter 
ecologische voetafdruk 

gebruiken voor kinderen, 
dat is ruimer 


