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Introductie 

Beleggen in het blauwe goud! Water is een thema dat wereldwijd van belang is en waar grote investeringen 

te verwachten zijn. De toepassingen van water zijn oneindig en de beschikbaarheid en kosten van water 

zullen op brede schaal gevolgen hebben voor de wereldwijde welvaart en het welzijn.  

 

Het thema water is op te splitsen in drie categorieën die de basis vormen voor het investeren in water.  

De eerste categorie is waterschaarste, waar een groot deel van de wereldbevolking nog steeds mee te 

maken heeft. Waterschaarste ziet naast het tekort aan drinkwater ook op de uitdroging van de bodem waar 

bijvoorbeeld de agrarische sector onder lijdt. Volgens Unicef ervaren ongeveer 4 miljard mensen 

waterschaarste voor ten minste één maand per jaar, de helft hiervan heeft zelfs te maken met extreme 

waterschaarste waar er voor langere periode onvoldoende water beschikbaar is.   

 

Ten tweede zijn het gevaar en de gevolgen van overstromingen van belang. Overstromingen veroorzaken 

schade en angst onder de bevolking in deze gebieden. Het voorkomen van overstromingen vergt forse 

investeringen en wanneer deze toch plaatsvinden zijn de economische gevolgen enorm. Zowel 

waterschaarste als de kans op overstromingen zijn aspecten die steeds belangrijker worden naarmate de 

wereldbevolking verder toeneemt, de aarde verder opwarmt en de zeespiegel stijgt. 

 

Het laatste aspect ziet op schoon en veilig drinkwater, dit lijkt vanzelfsprekend maar zelfs in veel ontwikkelde 

westerse landen is dit niet het geval. Water beslaat ongeveer 70% van het aardoppervlak, hiervan is 97% 

zout water en daarom niet geschikt als drinkwater. Slechts 3% is zoet water wat terug te vinden is in 

bijvoorbeeld gletsjers of als grondwater, als gevolg van vervuiling is hiervan nog geen één procent van te 

gebruiken als drinkwater. 

  

Het aanbod van drinkwater is dus beperkt en heeft daarnaast te lijden onder een aantal thema’s zoals 

ontbossing en verstedelijking. Dit heeft een negatieve impact op de ecosystemen die verantwoordelijk zijn 

voor de aanvulling van het grondwater. Ook is er sprake van vervuiling van bijvoorbeeld rivieren en een 

beperkte hoeveelheid water dat wereldwijd gereinigd en hergebruikt wordt. Tot slot kan de verouderde 

infrastructuur van het waternetwerk genoemd worden. Lekkages en slecht aangelegde leidingen zorgen 

ervoor dat gezuiverd drinkwater niet bij de eindgebruiker terecht komt. Investeringen in schoon en veilig 

drinkwater zijn met name gericht op een volwaardige waterinfrastructuur en de zuivering en recycling van 

drinkwater. Zo is de waterinfrastructuur in Amerika gemiddeld 45 jaar oud en zal het onderhoud hiervan in 

de komende jaren verder toenemen. 
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Investeringen 

De investeringen die nodig zijn om in 2030 aan de wereldwijde vraag naar water en de waterinfrastructuur 

te voldoen zijn volgens het OECD niet voldoende. Volgens schattingen van het OECD zijn er in 2030 voor 6,7 

triljoen USD aan investeringen nodig voor de financiering van de wereldwijde waterinfrastructuur. Dit kan 

oplopen tot 22,6 triljoen USD in 2050. Volgens een onderzoek van McKinsey komt het totaal aan 

investeringen dat in 2030 nodig is hoger uit, namelijk op 11,7 triljoen USD. KBC private banking geeft aan dat 

de markt voor water in 2025 zal groeien naar een totale waarde van ‘slechts’ 1.000 miljard USD.  

 

Naar verwachting zullen de investeren in de wereldwijde watervoorzieningen verder toenemen. Deze 

investeringen zijn op te splitsen in drie categorieën, namelijk 1) waterbehandelingstechnologie, 2) 

waterinfrastructuur en 3) water- en afvalnutsbedrijven.  

 

Binnen de categorie waterbehandelingstechnologie zijn bedrijven te vinden op het gebied van ontzilting,  

meetinfrastructuur voor het meten van waterconsumptie, irrigatiesystemen en waterlekkage detectie.  

De tweede categorie, waterinfrastructuur, bevat de nutsbedrijven die het waternetwerk beschikbaar 

stellen. Deze bedrijven profiteren van de bevolkingsgroei en de uitbreiding van de waterinfrastructuur naar 

nieuwe huizen. De laatste categorie, de water- en afvalnutsbedrijven, ziet op wateropname en distributie, 

waterzuiveringscentra, rioolwater en putten, maar ook dammen en bijvoorbeeld sluisdeuren.  

 

Beleggen in Water 

Beleggen in water kan op een aantal manieren, zo zijn er verschillende ETF’s verkrijgbaar waarin 

meerdere aandelen te vinden zijn. Daarnaast is het ook mogelijk individuele aandelen aan te schaffen.  

De volgende twee ETF’s zijn goed verkrijgbaar bij Nederlandse brokers en bestaan uit een selectie van 

water gerelateerde ondernemingen. 

 

1) Ishares Global Water (ISIN: IE00B1TXK627) volgt een index die bestaat uit 50 water 

gerelateerde ondernemingen. Deze ETF is ingericht op basis van de markkapitalisatie van de 

deelnemingen met als drie grootste posities; American Water Works (10,28%), Xylem Inc 

(6,88%) en Veolia Environment S.A. (5,72%). De ETF is goed gespreid met ongeveer 50% van de 

ondernemingen genoteerd in de Verenigde Staten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en 

Zwitserland. De ETF wordt aangeboden bij DeGiro (kernselectie) en Saxo.  

 

2) Lyxor MSCI Water (ISIN: FR0010527275) bestaat uit 38 posities en is daarmee is minder 

gespreid van de iShares Water ETF. De spreiding in de grootste posities is daarentegen wel 

gelijkmatiger. De top drie posities zijn Waste Management Inc. (6,46%), American Water Works 

(6,11%) en Veolia Environment S.A. (5,66%).  Ook deze ETF is onder andere te verkrijgen bij 

DeGiro (kernselectie) en Saxo.  
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Onderstaande grafiek laat het koersverloop van de bovengenoemde ETF’s zien. Hieruit blijkt 

dat de ETF’s in grote lijnen hetzelfde bewegen, waarbij de Lyxor MSCI Water ETF een sterkere 

groei laat zien. 

 
Figuur 1. Water ETFs. o.b.v. Yahoo Finance 

 

Zoals blijkt uit de opbouw van de twee ETF’s zijn de volgende drie bedrijven grote spelers die een 

logische keuze kunnen zijn voor beleggers die willen investeren in individuele aandelen.   

 

1) American Water Works : voorziet miljoenen Amerikanen dagelijks van drinkwater en de afvoer 

van afvalwater. Het bedrijf is in het bezit van 560 faciliteiten voor de behandeling van 

drinkwater en 160 faciliteiten voor de behandeling van afvalwater. Daarnaast heeft American 

Water Works 1.100 waterbronnen, 76 dammen en levert het diensten aan 17 militaire locaties 

verspreid over de Verenigde Staten.  

 

In 2021 heeft het bedrijf voor 1,9 miljard USD geïnvesteerd in haar waterinfrastructuur, voor 

2022 is de doelstelling maar liefst 2,5 miljard USD te investeren. Deze investeren dragen bij aan 

de lange termijn doelstelling van een groei in de winst per aandeel van 7 tot 9% per jaar.  

 

2) Veolia Environment S.A is een Franse onderneming dat met name actief is op het gebied van 

afval en recycling. Een groot deel van haar activiteiten is gericht op het reinigen van water, het 

leveren van drinkwater en de bijbehorende infrastructuur. Naast water gerelateerde 

activiteiten biedt Veolia diensten om afval en energieconsumptie te reduceren. Begin 2022 

heeft Veolia de overname van Suez afgerond, met de overname van deze branchegenoot 

vergroot Veolia haar wateractiviteiten. De resultaten over 2021 waren erg positief met een 

omzetgroei van +9.6% vs. 2020 en een ebitda groei van +16% vs. 2020. 

 

3) Xylem is geen waterbedrijf maar een technologiebedrijf dat verschillende oplossingen voor 

watertransport en waterbeheer aanbiedt. Ook levert Xylem meetapparatuur voor analyses.   

Het bedrijf behaalde een omzet van 5,2 miljard USD in 2021 en een gerapporteerde ebitda van 

825 miljoen USD. Voor 2022 wordt een organische groei van de omzet van 3 tot 5% verwacht 

en blijft de ebitda-marge in lijn met 2021. 
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Conclusie 
De noodzaak voor investeringen in de wereldwijde waterinfrastructuur worden duidelijk genoemd in 

analyses en rapportages. De toenemende wereldbevolking, klimaatverandering en de beperkte 

hoeveelheid zoetwater zijn slechts een aantal voorbeelden. Binnen het thema zijn verschillende 

bedrijven en trends te vinden waarin een groei te verwachten is. De genoemde ETF’s geven een 

mogelijkheid te beleggen in een selectie van water gerelateerde ondernemingen. Daarnaast zijn er 

verschillende ondernemingen te vinden die zich richten op watervoorzieningen, nieuwe technologieën 

of waterrecycling.  
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Disclaimer 

 
Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder 

toezicht van De Nederlandsche Bank. Het Beleggingsinstituut noch betrokken medewerkers van Het 

Beleggingsinstituut kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, 

verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan. Het Beleggingsinstituut geeft geen 

garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch 

uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Het Beleggingsinstituut aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor 

schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. 

Het Beleggingsinstituut verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht 

en de in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. Het 

Beleggingsinstituut voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of 

vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en 

passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of 

vermogensbeheerder. 

 

Het Beleggingsinstituut adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur 

vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan. Het Beleggingsinstituut aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag 

dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of 

acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Het 

Beleggingsinstituut. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of 

medewerkers van Het Beleggingsinstituut, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de 

uitgifte van dit materiaal. 

 


