Vitens N.V.
T.a.v. dhr. J.J. Hannema en mevr. M. Bonhof, directie Vitens
Postbus 1205
8001 BE Zwolle

Per mail verzonden naar directie Vitens

Zeist, 24 januari 2019

Betreft: Herhaald verzoek tot openbare rectificatie van grote onjuistheid op uw website over het
waterverbruik per kilo rundvlees

Geachte heer Hannema, mevrouw Bonhof,
Op 21 januari verzocht Stichting Agri Facts (STAF) de directie van Vitens een foutief bericht op uw
website in het openbaar te rectificeren. Op uw website www.vitens.com/nieuws/vijf-tips-om-waterte-besparen adviseerde u het publiek ‘eens geen vlees te eten’. U motiveerderde dat als volgt: ‘Je
denkt er niet meteen aan, maar ook onze vleesconsumptie is een echte waterverspiller. Voor de
productie van een kilo rundvlees is meer dan 15.000 liter water nodig. Water bespaar je dus
eenvoudig door een of meerdere dagen geen vlees te eten.’
Op 23 januari ontvingen wij een anoniem mailtje, waarin werd vermeld dat het bericht van de
website is verwijderd. Daarop heeft onze projectmedewerker, mevrouw Rotgers, contact
opgenomen met uw bedrijf en gesproken met de heer Grossnickel. Zij heeft aangegeven dat deze
fout van Vitens schade heeft toegebracht aan de agrarische beroepsgroep en dat een dergelijke fout
op een royale wijze gerectificeerd behoort te worden. En niet met een anoniem mailtje en het
stilletjes wegpoetsen van de waterbespaartip van de website.
Vitens heeft een groot publiek foutief voorgelicht over het eten van vlees, het betreft een fout met
nadelige gevolgen voor de agrarische sector, Vitens behoort deze fout dan ook publiekelijk recht te
zetten. De heer Grossnickel zou ervoor zorgen dat hierover wordt teruggebeld. Dat is nog niet
gebeurd.
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Stichting Agri Facts gaat er niet mee akkoord dat toonaangevende bedrijven, zoals Vitens, grote
onjuistheden verkondigen over de Nederlandse land- en tuinbouw richting een breed publiek, zonder
dat zij hiervoor de verantwoordelijkheid willen nemen. Stichting Agri Facts verzoekt Vitens deze fout
per omgaande in het openbaar te rectificeren zodat het publiek hier kennis van kan nemen. Dit kan
door een rectificatie te plaatsen op uw website/in uw nieuwsbrief.
Informatie over onze stichting vindt u op www.stichtingagrifacts.nl

Met vriendelijke groet,

Stichting Agri Facts,
John Spithoven, voorzitter
Wim Kromwijk, secretaris
Jaap Haanstra, vice voorzitter
Leonie Bos-Chapel, penningmeester
Geesje Rotgers, projectcoördinatie
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