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1. Introductie
Het Lab Toekomstige Generaties ziet de kwaliteit en beschikbaarheid van zoet water als
een van de grootste thema's waar toekomstige generaties door geraakt zullen worden.  
Maar waar zit eigenlijk het probleem en wat is nu echt de waarde van water? Het doel
van deze Quickscan is het in kaart te brengen van de huidige kennis en inzichten. 

1.1 Waarom is water van waarde voor jou?
Water is levend, kostbaar, kwetsbaar en gevaarlijk. Water - in combinatie met land, lucht
en energie - is de basis van het leven, de samenleving en de economie. Water is
essentieel voor de gezondheid van de mens, de voedselzekerheid, de energievoorziening
en de instandhouding van steden en ecosystemen.

Water is meer dan een vloeistof: het draagt meerdere waarden en betekenissen. Deze
worden uitgedrukt in fysieke, culturele, monetaire, ecologische, sociale, spirituele en
emotionele termen en zijn te vinden in het erfgoed van het menselijk bestaan. Water
weerspiegelt de behoefte aan verbinding en verdieping.

Wanneer waterbronnen worden verwaarloosd of misbruikt, kan dat lijden tot schade
voor de natuur en mensen, conflicten of zelfs vernietiging van de bron zelf. Er zit een
limiet aan wat watervoorraden en waterkwaliteit aankunnen (ook wel ‘tipping points’
genoemd). Onze waterbronnen zijn blootgesteld aan een  meervoudige druk:
overmatig gebruik, vervuiling en klimaatverandering. 

Toegang tot water voor elk mens en dier is noodzakelijk voor een rechtvaardige en
inclusieve samenleving. Universele toegang, veilig drinkwater en sanitaire
voorzieningen zijn zelfs een fundamenteel mensenrecht.   In sommige landen hebben
bepaalde waterbronnen zelf ook rechten, zoals sommige rivieren in Ecuador, India,
Bangladesh en Nieuw-Zeeland.

Om water op waarde te schatten moeten wij alle verschillende voordelen die water
ons biedt, maar ook de risico's van water - zoals overstromingen - onderkennen in
alles wat wij doen. Een holistische waardering en zorgvuldig beheer van water biedt
kansen om risico's om te zetten in veerkracht, armoede in welzijn, en gedegradeerde
ecosystemen in gezonde ecosystemen. 

Kortom, het waarderen van water is belangrijk om collectieve beslissingen en
afwegingen te maken, die leiden tot duurzame en rechtvaardige oplossingen.
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1.2 Onze focus: zoet water in Nederland

Water is overal en toch ongrijpbaar. Het definiëren van water is moeilijk, want hoe
omschrijf je iets dat transparant, smaakloos en geurloos is? Water bestaat in
verschillende vormen (vloeibaar, vast en gas), het kan zoet zijn of zout, het kan
stromen of vallen of stil lijken te staan. Water is van vitaal belang voor alle bekende
vormen van leven, ook al levert het geen calorieën of organische voedingsstoffen.
Water bedekt 71% van het aardoppervlak, maar omvat ook rond de 60% van het
menselijk lichaam. 

Bijna al het water op aarde is zout en kun je niet drinken, namelijk 97.5 procent. Dit
water vind je vooral in de oceaan. Enkel 2.5 procent van al het water op de planeet is
zoet, waarvan het grootste deel bevroren en dus niet drinkbaar is. Minder dan 1
procent van al het water op aarde is zoet én vloeibaar.  

En toch zullen wij ons in deze Quickscan focussen op zoet water, want zoet water is
essentieel. Deze 1% zoet en vloeibaar water levert ons drinkwater en - indirect ook ons
-  voedsel, is noodzakelijk voor de hygiëne en gezondheid, genereert energie door
middel van dammen en herbergt een ongelooflijke verscheidenheid aan
biodiversiteit.

We beperken ons tot zoet water in Nederland in deze Quickscan. Daarbij horen onze
hoofdwatersystemen van rivieren en meren (en bijbehorende ecosystemen), grond-
en oppervlaktewater en drinkwater.

“Water is erg fijn. Je kunt erin spelen.  Je kunt erin afkoelen
wanneer het warm is.  Je kunt het drinken.” 

– Manoa (3 jaar) 
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Waar waarderen wij 
water voor? 

Overzicht

I. Dagelijks gebruik:
Drinken, sanitatie, bereiding van eten (SDG 6)

II. In onze natuurlijke leefomgeving
Veerkrachtige ecosystemen, waterveiligheid
(SDG 11, 14, 15)

III. Commercie, industrie, landbouw en
electriciteit 
Voedsel verbouwen, productie, energie opwekken

II. Geluk, spiritualiteit en cultuur
Recreatie en symboliek 
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2. Waar wordt water voor gebruikt?

We kunnen geen dag zonder water. Als we eens uitzoomen, waar gebruiken we dat
water dan allemaal voor? In tenminste vier Sustainable Development Goals (SDGs)
speelt water een centrale rol.  Het overzicht op de vorige pagina laat zien hoe we het
gebruik van zoet water in Nederland kunnen indelen. Hier lees je de toelichting: 

I. Water in het dagelijks leven
In Nederland bevinden wij ons vandaag in de bevoorrechte positie dat we toegang
hebben tot ‘onbeperkt’ schoon water - gewoon door de kraan open te draaien. We
worden 's ochtends wakker, nemen een glas water, poetsen onze tanden, gaan onder de
douche, pakken een kopje koffie en gaan op pad. Water is een belangrijk onderdeel van
ons dagelijks leven.

Zoet water is ons drinkwater en zorgt voor onze sanitatie. Het is de basis van onze
persoonlijke en huishoudelijke hygiëne, alsook voor de bereiding van eten. 

II. Water in de natuurlijke leefomgeving
Water is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Water speelt een centrale rol in elk
ecosysteem. Als water schoon is, is het ecosysteem in balans. Zodra er geen water is of
dit water vervuild is, wordt de balans verbroken en verliest het ecosysteem aan
veerkracht. Maar ook een systeem zoals een stad kan niet zonder schoon water.

Aan de andere kant vormt water een potentiële bedreiging voor onze leefomgeving en
een reden voor collectieve angst. Water heeft de kracht hele samenlevingen te
verwoesten. Bijvoorbeeld door overstromingen als rivieren te hoog en te breed worden,
door regenval of smeltende sneeuw (bijvoorbeeld de Rijn of Maas die buiten hun oevers
treden) of door het smelten van gletsjers verderop in het stroomgebied. Mensen die niet
kunnen zwemmen hebben ook vaak angst voor water.

‘’Water staat meestal niet stil, maar is in beweging.  Je zult in een
rivier nooit twee keer in hetzelfde water zwemmen.”

 – Prof. Tineke Lambooy
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III. Water in de commercie, industrie, landbouw &
elektriciteitswatergebruik
Het is gemakkelijk te vergeten dat we veel water gebruiken op manieren die we niet elke
dag zien. Water wordt gebruikt om ons voedsel te verbouwen op het land en in de
kassen, onze favoriete drankjes te produceren (bier of frisdrank, anyone?) en de
dagelijkse werkzaamheden in bedrijven soepel te laten draaien. We gebruiken ook
aanzienlijke hoeveelheden water om in onze energiebehoefte te voorzien. Zoals zichtbaar
in figuur 2, zijn de elektriciteitscentrales en de industrie de grootste verbruikers van zoet
water in Nederland.

IV. Water in geluk, spiritualiteit & cultuur
Water is het middelpunt van spirituele symboliek en religieuze rituelen in menselijke
gemeenschappen. Water wordt als ‘levensbron’ ingezet bij allerlei dagelijkse fysieke
handelingen, maar ook bij spirituele en geestelijke activiteiten. Bijvoorbeeld bij het dopen
van een kind in de kerk.

Water biedt een speelveld van recreatie voor veel Nederlanders. Water wordt gebruikt om
in te zwemmen, te roeien of om over te schaatsen. Ook wonen op of aan het water is
voor velen van toegevoegde waarde. En wat dacht je van het geluksgevoel als je na een
vrieskoude dag in een warm bad glijdt, of bij een hittegolf het IJsselmeer in duikt?

‘’Zonder water geen rituele waarden, geen geestelijke waarden.’’
- Wintipriesteres Marian Markelo

Vreugd is het,
 om waar leven

d water vliet 

te zwemmen, wi
jd de armen ui

t te slaan: 

dan tint'len d
e gedachten - 

men geniet 

hun sterke str
oom zo vrij te

 voelen gaan.

- Ida Gerhardt
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3. Hebben wij nog water voor later?

Nu we de waarde van zoet water goed in beeld hebben, zullen we onderzoeken wat
de grootste uitdagingen in Nederland zijn rondom dit kostbare goedje. Ondanks het
groeiende bewustzijn van het belang van gezonde zoetwaterecosystemen, blijven
menselijke handelingen het water waarvan we afhankelijk zijn aantasten. Water-
schaarste en slechte waterkwaliteit hebben ernstige sociale en economische
gevolgen voor ons en voor toekomstige generaties.

3.1 Droogte

Dat er in Nederland altijd water uit de kraan komt voelt als een vanzelfsprekendheid,
maar dat is het niet. Door overconsumptie en de verandering van het klimaat komen
ook in Nederland steeds meer droge perioden voor en wordt ons huidige
watersysteem onhoudbaar.     In droge perioden neemt de vraag naar zoet water
toe. Hierdoor lopen we het risico dat de vraag naar zoet water groter is dan het
aanbod en dat de aanwezige volumes water en de kwaliteit daarvan onvoldoende
worden. Denk aan de diverse functies: drinkwater, landbouw, industrie en natuur. De
impact op natuurgebieden is snel zichtbaar omdat daar niet wordt gesproeid, in
tegenstelling tot in tuinen en op akkers.  

Maatschappelijk gezien vormen overstromingen in Nederland een grote uitdaging.
Het Nederlandse waterbeheer is er dan ook op ingericht water te weren, en/of het
water zo snel mogelijk door onze rivieren naar zee te loodsen. Maar vanwege het
veranderende klimaat moeten we ons beheer veranderen en dit ook afstemmen op
toekomstige aanhoudende perioden van droogte. Wij kunnen bijvoorbeeld
waterbassins creëren om het teveel uit rivieren op te slaan voor drogere tijden. 

-
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3.1 Verzilting

In het Westen van het land is verzilting een groot probleem.  De zeespiegel stijgt en
we hebben vaker te maken met droogte. Zilt zeewater dringt daardoor dieper door in
de bodem en maakt het grondwater zouter. Niet alle grassen en planten kunnen
leven op zout water. Vandaar dat dit als een groeiend probleem wordt gezien.

3.2 Verloren oogst

Het weer is variabeler en onvoorspelbaarder geworden. Jaargetijden zijn aan het
veranderen en we zien steeds meer perioden van droogte, afgewisseld met harde
regen buien.   In combinatie met bovengenoemde verzilting heeft dit grote gevolgen
voor de oogst en dus ook voor de beschikbaarheid van eten. Hierin is continuïteit een
belangrijk woord; na een week watertekort, kan er in de landbouw een hele oogst
verloren zijn.  Met de blik op de toekomst is het belangrijk dat men leert om te gaan
met deze variabiliteit. 

3.4 Slechte kwaliteit drinkwater

Met name de kwaliteit van de Nederlandse zoetwaterbronnen staat onder druk.
Steeds vaker worden er in de Rijn en de Maas, onze belangrijke bronnen van
drinkwater, vervuilende stoffen gemeten. Denk hierbij aan pesticiden en
medicijnresten. Dat betekent dat het water extra en intensiever moet worden
gezuiverd. Soms wordt de opname van water uit deze waterbronnen gestopt in
verband met vervuiling. Zo kon het grootste waterbedrijf van Nederland, Evides, in
2016 maar liefst 47 dagen geen water innemen uit de Maas.

3.5 Effect op de natuur 

Het vele pompen en afvoeren van water in delen van Nederland komt de
grondwaterstand niet ten goede. Dit heeft bijvoorbeeld als effect dat bomen worden
verzwakt, heide droog staat en veel planten niet opkomen. Ook heeft de droogte
groot effect op insecten, omdat alles snel en kort bloeit. Voor oplossingen kunnen we
niet meer alleen naar techniek kijken - we hebben natuurlijke ecosystemen als
veengebieden, beekdalen, watervalleien en andere 'sponsgebieden' nodig als
klimaatbuffers. 
 

.
 "Als jij denkt  dat jouw consumptie van water geen consequenties heeft,

betekent dat automatisch  dat het weinig waarde heeft.’’ 
– Henri Roggeri, IUCN
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4. De waterstakeholders
Water wordt door verschillende groepen van mensen, publieke en private partijen op
verschillende manieren gebruikt en gewaardeerd. Al deze partijen zijn stakeholders van
water. Deze verscheidenheid betekent dat de waarde van water voor iedereen anders
is. Welke stakeholders zien we? 
 

4.1 Wie zijn de stakeholders van water?
In figuur 2 is een selectie van de grootste waterstakeholders in Nederland weergegeven.
Zij zijn ingedeeld op basis van het relatieve belang dat zij bij water hebben en de
hoeveelheden zoet water die zij gebruiken. 

Vooropgesteld, door onze sterke band, gebruikswaarden en afhankelijkheid van zoet
water is in essentie iedereen een stakeholder van water. Iedereen heeft groot belang bij
water. Daarom zijn de belangen in dit figuur relatief: sommige partijen zijn nog net iets
afhankelijker van water dan anderen. Naast het individu als stakeholder van water zijn er
ook stakeholders binnen het bedrijfsleven, de overheden en gemeenschappen.

Dit figuur is - aangezien dit een Quickscan betreft - niet gebaseerd op uitgebreid
onderzoek. We verwelkomen discussie. Want: hoe is de verdeling van water nu, en hoe
zouden we deze in de toekomst het liefst zien? 

Figuur 2: Stakeholderanalyse van afnemers van zoet water in Nederland 
(Lab Toekomstige Generaties, 2020)
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Wanneer je figuur 2 bekijkt, zie je de organisaties met zowel een hoog niveau van belang
als een hoog gebruik in het hemelsblauwe vakje rechtsboven. In figuur 3 zien we nog eens
het watergebruik  per sector. We zien dat gebruikers zoals elektriciteitscentrales (68,1%) en
de industrie, raffinaderijen, en delfstofwinning (21,5%) de grootste gebruikers zijn van zoet
water in Nederland. 

4.2 Hoe waarderen deze stakeholders water?

De vele gebruikers van water zijn grofweg op te delen in drie groepen: bedrijven,
overheden en de maatschappij (daaronder vallen ook alle burgers die water privé
gebruiken). Zij hebben ieder hun eigen perspectief op de waarde van water:

1. Het perspectief van bedrijven en de agricultuur: water als kosten,
aansprakelijkheid en risico

In het bedrijfsleven vormt water een bronelement voor een maakproces van
producten, een kostenpost (als je ervoor moet betalen, of als je afvalwater eerst door
een zuiveringsinstallatie moet zuiveren voordat je het kan lozen), of een risico
(mogelijk tekort aan water). Ten grondslag hieraan ligt het idee van water als
gebruiksmiddel, als een te consumeren goed. 
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Figuur 3: Watergebruik van zoet water in Nederland (regenwater, grondwater en
rivierwater) per sector in 2016. (CBS, 2019)



2. Het perspectief van overheden: Water als openbaar en te beheren goed

In tegenstelling tot het bedrijfsleven heeft de overheid het mandaat om water aan te
bieden aan burgers, omdat zij een basisrecht hierop hebben. Verder moeten
overheden zoet water als openbaar goed netjes beheren en behouden. Zij zijn ook
verantwoordelijk voor natuurbehoud, dat wil zeggen het beschermen van
biodiversiteit en ecosystemen. 
  
3. Het perspectief van de maatschappij: water als set van sociale waarden

Voor de maatschappij, de burgers, heeft water een veelvoud aan waarden, zoals
besproken in Hoofdstuk 2. De sociale waarde van water zien we terug in - bijna gratis
- drinkwater, sanitatie, schone leefomgeving (de straten worden schoongemaakt
met water), schoon eten, recreatie en spirituele waarden. De prijs van water is ook
relevant voor de maatschappij, omdat de toegang tot water van mensen daarvan
sterk afhankelijk is. 

4.3 Invloed versus verantwoordelijkheid

We kunnen concluderen dat zo ongeveer iedereen een gebruiker, actor en/of
stakeholder is in het gebruik, de kwaliteit en de waarde van water. Maar niet iedereen
heeft even veel macht over het lot van water. De grootste gebruikers van zoet water
in Nederland - de energiecentrales, industrie en landbouw - spelen door hun invloed
op de kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van water, een grote rol in hoe water wordt
gewaardeerd.

Tegelijkertijd zijn dit de partijen die water vaak zien als een te consumeren goed. Een
manier van waarderen die vele andere aspecten van de waarde van water mist. 
Met het oog op de beschikbaarheid van schoon water voor huidige en toekomstige
generaties, is het van belang om alle stakeholders invloed te geven bij het
conserveren, beheren en waarderen van water. En om, zoals het Earth Charter ons
aanmoedigt, te erkennen dat de handelingsvrijheid van iedere generatie wordt
beperkt door de behoeften van toekomstige generaties. 

"De 'captains of industry' moeten wij belagen over de betekenis van
water. Daar ligt het grootste deel van de pijn.‘’

- Wintipriesteres Marian Markelo
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"Je kunt het niet in menselijke taal uitdrukken. 
Je kunt alleen Moeder Aarde bedanken."

- Drs. Antoin Deul

               13.



5. Conclusie
Wat is de waarde van water? Als er iets essentieel is in ons leven, dan is het water wel. Al
is zoet water maar een fractie van al het water op de planeet, we maken er op vele
manieren gebruik van. Deze waardering omvat economische, sociale en ecologische
dimensies, evenals diverse culturele en religieuze betekenissen. Drinkwater, sanitatie, onze
leefomgeving, commercie, industrie, landbouw, elektriciteit, spiritualiteit, geluksgevoel en
cultuur – in elk van deze dimensies speelt zoet water een centrale rol.

In het beantwoorden van de vraag over de waarde van water komt er echter ook
een andere vraag bovendrijven: waarom moeten wij ons deze vraag eigenlijk stellen?
Zijn wij zo losgeraakt van onze leefomgeving dat de waarde van water niet meer
vanzelfsprekend is?  

Water is het centrale element dat het leven op alle delen in de wereld verbindt. Water
verbindt ook generaties met elkaar. Zoals ingenieur en waterexpert Antoine Deul het
uitdrukt: ‘’Water weerspiegelt, het kijkt naar ons terug. Het draagt onze herinneringen.’’

De Westerse manier van denken over water, een resultaat van ons koloniale en
kapitalistische verleden, heeft de natuur omgezet in een gebruiksmiddel, een
economisch goed. Iets dat je kunt grijpen, meten, consumeren en verkopen. Iets waar
je recht op hebt. 

Centraal hierin is het onvermogen om te zien hoe elke stap, elke actie die we nemen,
impact heeft op water. Beseffen we ons dat elke keer wanneer wij ons wassen, wij
water vies achterlaten? Jij hebt recht op water, maar waar heeft water recht op?
 
De natuur is geen object, maar een levende manifestatie van ons bestaan. We
kunnen haar opnieuw leren begrijpen en waarderen om al haar krachten en
eigenschappen, zowel positief als negatief. Niet uit boeken, maar door in contact te
staan met de natuur en goed te luisteren naar wat deze ons te zeggen heeft. 

Kijk volgende keer eens goed naar de weerspiegeling van water. Wat zie je? 

14.

"Stel de rijke schatten en de schoonheid van de Aarde veilig voor
de huidige en toekomstige generaties.".

- Earth Charter Principe IV



6. Blik op de toekomst: 
Hoe kunnen we water waarderen?
Het waarderen van water is een gedeelde verantwoordelijkheid. Of het nu gaat om
overheden, bedrijven, boeren, gemeenschappen, of als individu; we hebben allemaal een
stukje van de puzzel in onze handen. In deze Quickscan is tot nu toe het belang van het
op waarde schatten van water naar voren gekomen. Maar dan borrelt de vraag op: hoe
nu verder? Hoe kunnen we water meer gaan waarderen?
 
Met de ‘Verenigde Naties: 5 principles van het waarderen van water‘   als leidraad, laten
we in het volgende stuk verschillende experts aan het woord. Zij geven een inkijkje in de
toekomst vanuit hun gezichtspunt:

1. De alomvattende waarden van water  erkennen
en omarmen
Om water op waarde te schatten zullen we in beginsel alle betekenissen en waarden van
water moeten erkennen. Rekening houdend met de diverse waarden van water voor
verschillende groepen en ecosystemen.

''I take care of what takes care of me.

Drinkable Rivers werkt  naar een toekomst
met (weer) drinkbare rivieren. Zodra
mensen  hun rivier ervaren, zullen ze al haar
waarden begrijpen, van haar houden en
beginnen met het verzorgen van hun rivier. 

Wat reëel is voor mij; stap voor stap vooruit.
Door elke dag nieuwe rituelen toe te passen,
leg je uiteindelijk echt grote afstanden af.''

Li An Phoa -  Oprichter Drinkable Rivers

 

‘’Het is tijd dat we onze humaniteit weer terug gaan
vinden. En onze connectie met water weer terugvinden.

We zijn ontstaan en herrezen uit het water.  

Je kunt de waarde van water niet in menselijke taal
uitdrukken. Wat mij betreft is water wat alles in het

leven verbindt. It sustains us. Het weerspiegelt, het kijkt
terug naar ons. Het draagt ook al onze herinneringen.

Je kunt alleen Moeder Aarde bedanken. Stel deze vraag
aan het water zelf. In stilte luisteren en zien of je een

antwoord krijgt. We moeten water willen leren eren. Niet
alleen gebruiken en consumeren. 

Antoin Deul - Oud-bestuurder  HHSK  (waterbeheerder
in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en

Schoonhoven) en initiatiefnemer van 
Nature's Narrative
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2. Waarden met elkaar verzoenen 
 
Vervolgens kunnen we deze diverse waarden in acht nemen bij beslissingen die invloed
hebben op water. En deze waarden en belangen met elkaar proberen te verzoenen op
een rechtvaardige, transparante en inclusieve manier. Afwegingen zullen onvermijdelijk
zijn, vooral wanneer water schaars is. Dit vraagt om een eerlijke verdeling van voordelen
onder alle betrokkenen.

3. Bescherm en herstel van water & ecosystemen
Het is van uiterst belang om de waarde, het beheer, de bescherming en het herstel van
alle waterbronnen voor huidige en toekomstige generaties een hoge prioriteit te maken.
Er is een groeiende urgentie om vervuiling van zoet water te voorkomen en om andere
stressfactoren op lokaal, gemeentelijk, nationaal en internationaal niveau te
minimaliseren. Belangrijk hierin is de watervoorziening op peil te houden, de waterkwaliteit
te verhogen, en overstromingen te voorkomen door (tijdelijk) overtallig water uit rivieren
de ruimte te geven. (Zie bronnenlijst voor meer over het concept ruimte voor de rivier   ). 

‘’Het zou mooi zijn als bijzondere ecosystemen
zoals een rivier, de Biesbosch of de Waddenzee
een rechtspersoonlijkheid krijgen. Dat wil
zeggen dat zij net als een Waterschap, gemeente,
stichting of BV eigen rechten en verant-
woordelijk heden krijgen.    Zodat deze natuur
bronnen er ook nog zijn voor toekomstige
generaties‘’ 

    – Tineke Lambooy, hoogleraar
ondernemingsrecht Nyenrode 

 

"Een benadering vanuit true pricing is de echte prijs van goederen
en diensten te bepalen.  Hierin neem je ook de verborgen kosten
mee in de prijsberekening,  bijvoorbeeld wat zijn de kosten van het
drinkwater minder  zout maken en wat zijn de kosten van transport.
Die echte prijs ligt meestal een stuk hoger."  

- Michel Scholte, co-founder True Price en Impact Institute

"Als Nederlander is water heel gewoon, overal om ons
heen aanwezig, in overvloed. Naast dat het nodig is om
in leven te blijven, gebruiken we het voor werk en voor
plezier. Maar, het is in dusdanige hoeveelheid aanwezig
ddat het een gevaar kan vormen bij onkunde. Wij zien
bijvoorbeeld grote hoeveelheden mensen die bij ons
komen met waterangst die, in dit waterrijke land, deze
angst willen overwinnen. Niet alleen omdat water
overal om ons heen is, maar voornamelijk omdat het in
Nederland vaak wordt gezien als doodnormaal om te
kunnen zwemmen en geen angst te hebben."

- Edzo Klawer,  zwemcoach
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4. Educatie & empowerment
Via onderwijs van zowel de jeugd als de wijdere samenleving over de intrinsieke waarde
van water, en de essentiële rol ervan in alle aspecten van het leven, wordt het publieke
bewustzijn vergroot.

5. Investeren & innoveren
Met het oog op de toekomst zijn er verschillende nieuwe ideeën, instrumenten en
oplossingen, die ons kunnen helpen te blijven genieten van de verschillende voordelen
van water. Daarbij kunnen we juist ook gebruik maken van bestaande en inheemse
kennis en praktijken.

‘’Er moet heel veel aan watereducatie worden gedaan. En hiermee bedoel ik educatie
over een combinatie van de materiële en de immateriële waarde van water. ‘’ 

– Wintipriesteres Marian Markelo

""Wanneer ik kijk naar de toekomst, balanceer ik tussen
bezorgd en optimistisch zijn. De zorgen zijn gebaseerd op
bovenstaande (d.w.z. , de inhoud van deze Quickscan). Het
optimisme echter: je ziet dat er een kentering is. Bij het
publiek groeit de aandacht voor de problematiek. Er komt
een vraag om zuiniger om te gaan met water. Overheden
lijken meer te kijken naar de rol van natuur en ecosystemen.
Je ziet een markt ontstaan. Bedrijven beginnen ook in te
zien dat er geld te verdienen valt met het beter omgaan met
water (conserveren, hergebruiken) en er wordt ook harder
gewerkt aan technologische oplossingen. Ik zie positieve
bewegingen, maar het is traag. Er moet een
stroomversnelling komen. Het is een race tegen de klok,
maar ik zie lichtpuntjes bij bedrijven en mensen."

- Henri Roggeri, 
Senior Expert Ecosystems & Water at IUCN
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