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Uw kenmerk

Geachte heer Spithoven en andere leden van de Stichting Agri Facts,
Vandaag ontving Vitens van uw Stichting een tweede brief waarin u nogmaals
aangeeft dat Vitens schade toebrengt aan de agrarische beroepsgroep. In deze
brief vraagt u Vitens om het publiek op een juiste wijze voor te lichten over de
informatie inzake het besparen van water bij de productie van (rund)vlees.
Hoewel in het nieuwsbericht met daarin 5-tips om water te besparen wordt
gesproken over het gebruik van 15.000 liter water voor de bereiding van 1 kilo
rundvlees, betreurt Vitens dat de indruk ontstaat, dat voor de productie van
(rund)vlees drinkwater wordt gebruikt. Uw opmerking hierover is terecht, lezers
kunnen de conclusie trekken dat door het “niet eten van vlees” drinkwater wordt
bespaard. Hierop heeft Vitens, zoals wij in onze eerdere contacten al aangaven,
direct actie ondernomen en deze tip van de website verwijderd.
Voor Vitens is (zoet)water een groot goed.
Mede gelet op de afgelopen zeer droge zomer en de toenemende wereldwijde
waterschaarste, vindt Vitens het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
(zoet)water in het algemeen. De inhoud van de tekst die Vitens heeft gebruikt is
afkomstig van de Stichting Natuur & Milieu, die zich baseert op het rekenmodel van
hoogleraar waterbeheer aan de TU Twente, Arjen Hoekstra (zie ook
waterfootprint.org).
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In het kader van transparantie zullen wij deze brief op onze website publiceren.
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Nataša Krivokuća
Manager Communicatie & Corporate Affairs
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