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WATER FOOTPRINT
De Wateer Footprint (WFP) van een
e product kan worden gedefinieerd
d als de hoevveelheid water die in
totaal wordt
w
verbru
uikt en/of vervuild
v
om een producct te producceren. Voor een kopje koffie is
bijvoorb
beeld (gemiddeld) 140 liteer water nod
dig, een vel papier
p
formaaat A4 kost tiien liter.
Voor de berekening van de Watter Footprin
nt wordt uitggegaan van de
d zogenaam
mde procesm
methode.
w
alleen de directe WFP
W meegen
nomen die kaan worden to
oegerekend aan de prod
ductie. De
Hierbij wordt
WFP voo
or landbouw
wproducten wordt
w
altijd gerelateerd
g
aan
a de opbreengst per heectare. De WFP wordt
uitgedru
ukt in m3 per ton.
De Wateer Footprint bestaat uit drie
d onderdelen:
1. G
Green Wateer Footprint
2. Blue Wateer Footprint
3. Grey
G
Wateer Footprint

Berekent het watterverbruik op
o basis van neerslag.
Berekent het watterverbruik op
o basis van irrigatie.
Berekent de belaasting van heet grondwateer door het uitlekken
u
van meststoffen
m
en gewasbeschermingsm
middelen.

De bereekening voorr de Green WFP en de Blue WFP zijn
z gebaseeerd op de geewasverdam
mping. De
gewasveerdamping iss op haar beu
urt weer geb
baseerd op de referentie verdampingg (ETo). De ETTo wordt
berekend op weersstationniveau
u op basis van temperratuur, wind
d en relatieeve luchtvocchtigheid.
Afhankelijk van de ontwikkelingg van het gewas wordtt een correcctiefactor toegepast; Kc,, die per
gewas en ontwikkelingsstadium verschillend
d is. De gewasverdampin
ng ETc wordt dus bereke
end door
mping te verm
menigvuldigeen met de co
orrectiefacto
or: ETo x Kc.
de refereentie verdam
Voor veeel warme kliimaten is dee methodiek vrij simpel te
t hanteren,, omdat er vvrijwel geen neerslag
valt. In het
h Nederlan
ndse klimaatt lopen beide footprints (Green en Blue)
B
door elkaar en zulllen ze op
een of andere wijze van elkaar gescheiden moeten
m
worden.
Het voorrstel is om na een beregeening eerst de
d Blue WFP
P ‘op te gebru
uiken’ en vervolgens wee
er verder
te gaan met
m de Greeen WFP. De teler zal de beregening daan in de teeltregistratie m
moeten vasttleggen.
Verder moet wordeen gekeken naar het effect van de
e gereduceeerde gewasvverdamping op niet‐
beregende gewassen in droge, warmee perioden. Hierbij kunnen de metingen van de
bodemvochtsensoreen worden geebruikt.
De Greyy WFP word
dt berekend
d door per applicatie de
d hoeveelh
heid toegepaaste meststoffen en
gewasbeeschermingsmiddelen tee nemen, deeze te verm
menigvuldigen met een uitspoelingffactor en
hiervan de concentrratie te berekenen door de toegelate
en waarde te verminderren met de natuurlijk
n
aanwezige waarde.
De berekeningsmeth
hoden en dee mee te nem
men parame
eters zijn vasstgelegd in het documen
nt “Water
nt Manual: State of thee Art 2009””, uitgegeve
en door hett Water Foo
otprint Netw
work. Dit
Footprin
document is te down
nloaden via de
d volgende link:
Water Fo
ootprint Manual: State of
o the Art 200
09
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