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Voorbeschouwing
We leven in een snel veranderende wereld.
Het klimaat verandert snel maar ook de algemene inzichten erover, en de consensus over de 
te nemen maatregelen.
Wat gisteren evident leek, wordt vandaag al terug in vraag gesteld of tenietgedaan door 
nieuwe inzichten. Wat men vandaag op papier zet, kan morgen al achterhaald zijn.

Toch menen we dat het nuttig is “een stand van zaken” over de problematiek van de  
klimaatswijziging op te maken, met de focus op de situatie van de ontwikkelingslanden.

Deze brochure kwam tot stand met de inzichten naar best vermogen van vrijwillige redacteurs 
gebaseerd op kennis en doorgenomen publicaties tot en met de eerste helft van 2008.
Wordt ongetwijfeld vervolgd …



1/ Inleiding

Kunnen we er nog naast KijKen?
De opwarming van de Aarde (ook wel versterkt broeikaseffect of global warming genoemd) is het 
fenomeen waarbij een stijging van de gemiddelde temperatuur van de aarde waargenomen wordt.
Sinds het begin van de twintigste eeuw is de gemiddelde temperatuur van de aarde met ongeveer 0,74°C 
gestegen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze temperatuurstijging wordt veroorzaakt door menselijke 
activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en 
landbouwactiviteiten. Hierdoor stijgt de concentratie aan broeikasgassen in de aardatmosfeer (dampkring). 
Modelberekeningen geven aan dat tussen 1990 en 2100 de temperatuur kan stijgen met 1,4°C tot 6,4°C. 
Temperatuurstijgingen van meer dan 2°C zouden grote veranderingen met zich meebrengen voor mens en 
milieu: stijging van de zeespiegel, toename van droogte- en hitteperioden, extreme neerslag, vermindering 
van de grondwaterreserves, frequenter voorkomende orkanen en andere ongewenste weersfenomenen. 
De opwarming van de aarde heeft immers een belangrijke invloed op de hydrologische cyclus.
Deze ongewenste effecten manifesteren zich het sterkst in het Zuiden.

De geïndustrialiseerde landen liggen aan de basis van het probleem. Toch zijn de ontwikkelingslanden 
het hardst getroffen door de gevolgen van de klimaatsverandering. Zij hebben minder financiële en 
technologische mogelijkheden om zich (tijdig) aan te passen en voor te bereiden.
Vooral het Noorden1) moet werk maken van dringende engagementen en Mitigatiemaatregelen2).
Tegelijk moet de kwetsbaarheid in het Zuiden3) tegengaan worden door (pre)-Adaptatiemaatregelen4). 
Gezien de industrielanden en groeilanden5) door hun gecumuleerde broeikasgasuitstoot grotendeels 
verantwoordelijk zijn voor de opwarming, mag men van hen een bijzondere inspanning verwachten om het 
Zuiden hierin te ondersteunen.

1) In deze brochure bedoelen we met het Noorden: de rijke geïndustrialiseerde landen

2) Mitigation:Mitigatie of matiging staat voor de maatregelen die emissies van broeikasgassen  verminderen. 
 Het gaat om gassen als kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en een aantal fluorverbindingen (HFK’s, 
 PFK’s en SF6) te verminderen. Mitigatie kan plaatsvinden door het reduceren van broeikasgasemissies,  
 CO2-afvang en opslag, het voorkomen van ontbossing en herbebossing

3) Het Zuiden: alle ontwikkelings- of derdewereldlanden, ook al bevinden er zich enkele in het noordelijk halfrond

4) Adaptation: Adaptatie of aanpassing: zich aanpassen aan de reeds bestaande of toekomstige gevolgen van de  
 klimaatswijziging

5) Met de groeilanden worden veelal de BRIC’s bedoeld: Brazilië, Rusland, India en China. 
 Soms neemt men daar ook Mexico bij.
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2/ Klimaatsverandering 
in een notendop

2.1 Klimaatsverandering

2.1.1. De oorzaken van de opwarming van de aarde

Zonder atmosfeer zou de gemiddelde temperatuur op aarde ongeveer 15 graden onder nul zijn, in plaats 
van 15 graden boven nul, zoals dit nu het geval is. De atmosfeer laat het zonlicht binnen, wat de aarde 
verwarmt, maar laat die energie niet zomaar allemaal weer ontsnappen. Immers, sommige gasmoleculen 
nemen de warmtestraling van de planeet tijdelijk op. Als ze die warmte later weer afgeven, gebeurt dat in 
alle richtingen – ook naar de aarde terug. Een deel van de zonne-energie blijft daardoor in de vorm van 
warmte gevangen. Er heerst een evenwicht tussen de binnenkomende en de weer uitgestraalde energie: 
dit is eigenlijk het “natuurlijk broeikaseffect”.

Sinds het begin van de industriële revolutie zijn ook menselijke activiteiten een zeer belangrijke bron van 
broeikasgassen geworden. Een industrie die voornamelijk op fossiele brandstoffen gebaseerd is, een 
zeer intensieve landbouw, grootschalige ontbossing en de productie van talrijke chemische producten 
zorgden voor een onverwachte verstoring van het “natuurlijke broeikaseffect”. Deze bijkomend uitgestoten 
broeikasgassen belemmeren immers de warmte-uitstraling van de aarde. Volgende gassen die de mens in 
de atmosfeer brengt, absorberen goed de warmte: koolstofdioxide (CO2); methaan (CH4), distikstofmonoxide 
of lachgas (N2O), en enkele fluorhoudende gassen.

brOeiKaseffect
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Tussen 2000 en 2005 werd er gemiddeld 25 Gt6) CO2 

uitgestoten per jaar, waarvan 8 Gt geabsorbeerd 
werd in de oceanen en 3 Gt opgeslagen door land-
vegetatie. Het overschot leidde de laatste decennia 
tot een jaarlijkse CO2-stijging van 1,9 ppm7) in de 
atmosfeer. Deze stijging staat in schril contrast met 
de jaarlijkse stijging die waargenomen werd vóór 
de industriële revolutie, met name 0,0025 ppm. 
Nog verontrustender is dat de uitstoot elk jaar blijft 
stijgen, terwijl het absorberende effect van de aarde 
vermindert, bijvoorbeeld doordat warmere oceanen 
minder goed CO2 kunnen absorberen.

tijdsVerlOOp Van cO2 in de afgelOpen eeuWen

tijdsVerlOOp Van temperatuur sinds 1800

De stijging van de gemiddelde temperatuur van de 
atmosfeer is de meest fundamentele aanwijzing dat 
het klimaat verandert.
Er is in het verleden steeds een sterk verband 
geweest tussen het verloop van de temperatuur 
en de CO2-concentratie. De temperatuur op aarde 
kende meermaals een op- en neerwaarts verloop. 

Een essentieel verschil met het verleden is dat sinds 
de massale menselijke uitstoot van broeikasgassen, 
de CO2-concentratie nog nooit eerder zo vlug 
steeg en zo hoog was. De temperatuur steeg de 
afgelopen 100 jaar met 0,74°C, veel sneller dan in 
vorige cyclische bewegingen.

2.1.2. Voorspellingen i.v.m. opwarming
In 1988 werd het Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) opgericht. Deze organisatie 
van de Verenigde Naties evalueert op permanente 
basis de risico’s van klimaatsverandering.
Het panel bestaat uit honderden experts uit de hele 
wereld, vanuit universiteiten, onderzoekscentra, 
ondernemingen, milieuorganisaties, … Het IPCC 
heeft 6 scenario’s gemaakt voor een mogelijk 
verloop van de gemiddelde temperatuur op aarde 
in de 21ste eeuw. De verschillen tussen deze 
scenario’s liggen in verschillen in bevolkingsgroei, 
economische groei, energiegebruik en de maat-
regelen om klimaatsverandering te matigen 
(mitigation).

De exacte temperatuur voor de verschillende 
scenario’s is onzeker, maar hoogstwaarschijnlijk 
zal de stijging van de temperatuur tussen de 2,3 
en 4,5°C liggen. Ditzelfde IPCC stelde als kritieke 
stijgingsgrens 2,0°C voorop tegen het einde van 
deze eeuw (ten opzichte van de temperatuur sinds 
het begin van de industriële revolutie). Indien deze 
waarde van 2,0°C zou worden overschreden, 
dan wordt de kans op té gevaarlijke effecten door 
klimaatsverandering te groot en komen we meer 
en meer terecht in onbekend gebied. Naarmate de 
temperatuur verder toeneemt - wat zal gebeuren 
zonder ernstig CO2-reductiebeleid - vergroot 
de kans dat kritische drempelwaarden worden 
overschreden.

De gevolgen zijn dan niet precies bekend, maar ze 
zijn alleszins onomkeerbaar. Economische bereke-
ningen worden dan puur speculatief.

Een stijging van 2,0°C komt overeen met een 
verhoogde CO2-concentratie tot 550 ppm. In de 
helft van de scenario’s is de kans echter groter dat 
de temperatuurstijging hoger zal zijn dan 5,0°C. 

6)  Gt: gigaton of duizend miljoen ton = miljard ton = duizend miljard kilo
7)  ppm: parts per million = maat voor concentratie: 1 deeltje op 1 miljoen deeltjes
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Een stijging van 5,0°C is gelijk aan de temperatuur-
stijging die plaatsvond sinds de laatste ijstijd, 
ongeveer 13.000 jaar geleden, toen nog grote delen 
van de Verenigde Staten, Europa en noordelijk Azië 
met ijs bedekt waren.

In onderstaande grafieken worden de ver
anderingen van onder meer temperatuur en zee-
niveau weergegeven afhankelijk van elk van de 6 
scenario’s.

2.1.3. De gevolgen van de 
klimaatsverandering

De gevolgen worden nu al overal ter wereld 
waargenomen. Het is echter moeilijk te voorspellen 
hoe snel en intens de huidige reeds vastgestelde 
effecten zullen vergroten. Terwijl het Noorden en 
de groeilanden vooral verantwoordelijk zijn voor 
de uitstoot van broeikasgassen zullen de effecten 
(zoals intensere droogtes, verzilting van akker-
land, smeltende gletsjers en overstromingen) 
overal voelbaar zijn. In de ontwikkelingslanden 

zijn de mensen het meest kwetsbaar aangezien 
ze over weinig middelen beschikken om zich aan 
te passen en maatregelen te treffen: de gevolgen 
van klimaatsverandering zullen daar het zwaarst 
aankomen. In het Noorden wordt actie onder-
nomen om de huidige negatieve gevolgen al te 
ondervangen (adaptation). In het Zuiden, waar de 
bewustwording en kennis over klimaatsverandering 
nog veel geringer is, en waar men bovendien nog 
worstelt met tal van andere uitdagingen op gebied 
van ontwikkeling, is actie voorlopig uitgesloten.

We beschrijven hieronder 5 aspecten die onder 
druk staan door de klimaatsverandering en 
waardoor de menselijke activiteiten verstoord zullen 
geraken. De klimaatswijziging zal een versterkt en 
versneld negatief effect opleveren in 3 van de 5 
aspecten als gevolg van niet-duurzame menselijke 
praktijken: versnelde erosie van landbouwgrond, 
overconsumptie van water in ‘rijke’ streken, 
verdwijnen van plant- en diersoorten door restanten 
van chemische derivaten, …

mOdellen ipcc VOOr mOgelijKe cO2 - en temperatuurstOename, cO2 - en sO2 – emissie en ZeeniVeaustijging
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1. Landbouw productie en 
voedselzekerheid

De opwarming zal een verandering teweegbrengen 
wat betreft de neerslag (frequentie en intensiteit) 
en beschikbare watervoorraden voor landbouw. 
Vooral in de landen rond de Afrikaanse Sahara, 
maar ook in Latijns-Amerika en Zuid-Azië zal land-
bouw in het gedrang komen door verminderde water-
beschikbaarheid. De huidige erosie van landbouw-
gronden door onder meer ontbossing van hellingen, 
zal alleen nog toenemen door hevige regenbuien.
Een stijgende temperatuur zal ook leiden tot meer 
insectenplagen en verzilting van landbouwgronden, 
wat de landbouwproductie zal doen dalen.
Tevens zullen mensen meer inspanningen moeten 
doen voor waterwinning (water halen over langere 
afstand, oppompen van dieper onder de grond, …) 
en zal de kostprijs om water beschikbaar te stellen 
voor landbouw oplopen.
Er wordt geschat dat tegen het jaar 2080, omwille 
van klimaatsverandering, ongeveer 600 miljoen 
mensen met extra voedselschaarste zullen gecon-
fronteerd worden.

3. Waterbevoorrading
Er wordt geschat dat ongeveer 1,8 miljard mensen 
in moeilijkheden kunnen komen door extra water-
schaarste tegen 2080. Naast een verhoogd 
watergebruik door een toenemende bevolking 
en frequentere droogtes zal voornamelijk door 
het wegsmelten van gletsjers de voorziening van 
drink water op talrijke plaatsen in de wereld in het 
gedrang komen. Het smelten van gletsjers zal de 
ergste gevolgen hebben in Azië, in de Himalaya en 
in de Andeslanden in Latijns-Amerika.

2. Stijgende zeespiegel en  
blootstelling aan 

natuurrampen
Een steeds warmer wordende aarde zal een 
stijging van de zeespiegel veroorzaken door de 
smeltende gletsjers, de smeltende Zuidpoolkap en 
de expansie van water bij stijgende temperaturen. 
Een temperatuurstijging tussen de 3 en de 4 
graden kan resulteren in 330 miljoen extra mensen 
die tijdelijk of permanent blootgesteld zullen 
worden aan overstromingen. Sommige eilanden 
zullen gedeeltelijk of volledig van de kaart worden 
geveegd, zoals de Malediven-eilandengroep,  
vermits het merendeel minder dan 1 meter boven 
de waterlijn uitsteekt.
Tevens zullen warmere oceanen leiden tot 
frequentere en intensere stormen. Meer dan 1 
miljard mensen leeft in verstedelijkte gebieden, 
gelegen op kwetsbare hellingen of laag bij de kust 
en rivierbeddingen, waardoor hun dagelijkse leven 
in meer of mindere mate verstoord wordt.

4. Ecosystemen en biodiversiteit
De huidige klimaatsverandering heeft reeds 
negatieve effecten op talrijke ecosystemen. 
Zo wordt de helft van de koraalriffen aangetast 
door de opwarming van de oceanen. Daarenboven 
zal een verzuring van de oceanen de mariene 
ecosystemen aantasten, dit met nog niet gekende 
gevolgen. De beschikbare ruimte voor planten en 
dieren in gletsjergebieden en op de poolkappen zal 
steeds kleiner worden en op de meeste plaatsen 
verdwijnen. Op de rest van de aarde zal een groot 
aantal planten- en dierensoorten zich kunnen 
aanpassen aan de gevolgen. Voor anderen zal de 
snelheid waarmee alles verandert echter te groot 
zijn en zullen ze uiteindelijk verdwijnen. 
Er wordt geschat dat zo’n 20 tot 30 procent van de 
diersoorten die op land leven zullen verdwijnen.

5. Menselijke gezondheid
Het is nog moeilijk in te schatten hoe groot de 
effecten van een steeds toenemende temperatuur 
zullen zijn op de menselijke gezondheid. 
De hogere sterftecijfers tijdens de warmere 
Europese zomer in 2006 gaven mogelijks een 
indicatie. Het effect van de slechte luchtkwaliteit 
wordt echter wel steeds duidelijker: fijn stof en 
roetdeeltjes worden meer en meer als oorzaken 
van gezondheidsproblemen en sterfte bestempeld. 
Daarenboven zullen epidemieën steeds talrijker en 
steeds intenser worden. Zo wordt er bijvoorbeeld 
geschat dat tussen de 220 en de 400 miljoen 
mensen extra zullen blootgesteld worden aan 
malaria.



Met die verklaring verbonden ze er zich toe om 
tegen 2015 een aantal concrete, meetbare en aan 
tijdschema’s gebonden doelstellingen te halen in 
de strijd tegen armoede, honger, analfabetisme, 
besmettelijke ziektes en de verdere verloedering van 
het milieu. Dit zijn de zgn. Millennium-Ontwikkelings-
doelstellingen of Millennium Development Goals 
(MDGs).

De klimaatsverandering dreigt echter, naast alle 
andere moeilijkheden en de beperkte politieke 
wil om deze doelstellingen te bereiken, een bij-
komende belemmering te worden. De invloed van 
de klimaatsverandering is op ongeveer elk van de 
doelstellingen duidelijk aantoonbaar:

MDG1 Uitbannen van extreme armoede en 
honger

 Bedreiging van bossen, visbestanden, wei- en 
akkerlanden, en dus de voedselvoorziening

 Schade aan woningen, moeilijker toegang 
tot watervoorraden, negatieve effecten op 
de gezondheid, wat zich zal vertalen in extra 
kosten

 Spanningen voor het beheer en exploitatie van 
voorraden zullen vergroten, eventueel leiden 
tot conflicten, huishoudens ondermijnen en in 
extenso leiden tot migratie

MDG2 Universeel basisonderwijs voorzien

 Meer kinderen en in het bijzonder meisjes zullen 
genoodzaakt zijn de school te verlaten om extra 
geld te verdienen, of om water te zoeken, of 
voedsel te produceren

 Ondervoeding en ziektes zullen leiden tot een 
groter schoolverzuim

 Stormen en overstromingen kunnen wegen, 
bruggen en schoolgebouwen vernietigen met 
hoger schoolverlet tot gevolg

MDG3 Gelijke kansen bieden voor mannen en 
vrouwen

 Vrouwen zijn in het Zuiden meer afhankelijk van 
het milieu in vergelijking met mannen en zijn dus 
kwetsbaarder voor veranderingen

 Vrouwen staan in voor het verzamelen van 
levensmiddelen, water, brandhout en zullen 
nog meer tijd moeten besteden aan deze 
activiteiten

MDG4 Verminderen van kindersterfte, en

MDG5 Verbeteren van de gezondheid van 
moeders

 De kwaliteit en kwantiteit van drinkwater zal 
dalen en tevens zal voedselschaarste leiden tot 
ondervoeding

 De slechte luchtkwaliteit leidt tot meer adem-
halings ziektes bij kinderen

MDG6 Bestrijden van ziektes zoals HIV/AIDS 
en malaria

 Talrijke ziektes zullen uitbreiden naar andere 
gebieden (voornamelijk malaria), waarbij 
zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen 
het meest kwetsbaar zijn

MDG7 Ecologische duurzaamheid verzekeren: 
Bescherming van het milieu, iedereen schoon 
drinkwater en minder mensen in sloppen
wijken

 Klimaatsverandering zal de kwaliteit en 
productiviteit van ecosystemen ondermijnen, 
waarbij sommige onherroepelijk zullen worden 
beschadigd

 De biologische diversiteit zal verminderen

MDG8 Het ontwikkelen van een wereldwijde 
samenwerking voor ontwikkeling

 Klimaatsverandering is een globale uitdaging, 
die een globale samenwerking vereist tussen 
het Noorden en het Zuiden. Aangezien men 
verwacht dat het Zuiden zwaarder getroffen 
wordt, zal dit het Zuiden nog meer afhankelijk 
maken van de hulp uit het Noorden.

2.1.4. Hoe klimaatsverandering de MillenniumOntwikkelingsdoelen bedreigt

In september 2000 ondertekenden alle 189 lidstaten van de Verenigde Naties de Millenniumverklaring. 
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Klimaatsverandering in historisch perspectief

De moderne mens, de Homo Sapiens, is afkomstig uit de hoogplateaus van 
Ethiopië. Hij ontstond waarschijnlijk zo’n 200.000 jaar geleden.

Op de geologische tijdschaal is dat bij manier van spreken “eergisteren”... 
Wij bevolken de aarde eigenlijk sinds kort. De mens staat aan het eind van 
een lange evolutie van het leven op aarde, een evolutie van zowat 3 miljard 
jaar. Geen enkel andere “diersoort” is er echter in geslaagd om op zo’n korte 
tijdspanne zo’n invloed uit te oefenen op de planeet, zelfs in die mate dat hij er 
nu het voortbestaan van bedreigt.

Het Pleistoceen-tijdperk dat ongeveer 2 miljoen jaar duurde, werd gekenmerkt 
door zeer grote temperatuursschommelingen over de hele planeet, waaronder 
een reeks ijstijden. De temperatuur daalde zo sterk dat gletsjers en ijskappen 
een groot deel van Europa, Azië en Noord-Amerika bedekten. De laatste grote 
ijstijd, Würm, eindigde ongeveer 13.000 jaar geleden en was het einde van het 
Pleistoceen.

De menselijke ontwikkeling schreed voort en door zich aan te passen aan 
andere klimatologische omstandigheden was de moderne mens in staat te 
migreren naar nieuwe gebieden op aarde. De eerste mensen waren jagers-
verzamelaars.

Naarmate de aarde opwarmde, veranderden zowel het landschap als de 
voedselbronnen. Noord-Europa werd geleidelijk aan een gebied met dichte 
bossen en gemengde wouden. De bewoners gebruikten de rivieren om vanaf 
de kustgebieden door de dichte wouden landinwaarts te reizen. Geleidelijk aan 
gingen mensen zich in verschillende streken vestigen. De nederzettingen en 
het warmere klimaat hadden belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling van de 
mensheid. Toen de talrijke dieren van de toendra uitstierven door overbejaging 
(rendieren, mammoeten, wilde ossen, everzwijnen, …), was het niet meer 
zo eenvoudig om aan voedsel te komen. De mens leerde om gewassen te 
verbouwen en dieren te domesticeren. Daarmee begon rond 10.000 v.C. het 
neolithicum of het tijdperk van de landbouw. De mens begon hetgeen de aarde 
hem verschafte, naar zijn hand te zetten.
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Ons consumptiepatroon is bepalend voor de 
hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken en voor 
de vervuiling die we veroorzaken.
Onze consumptie heeft gevolgen voor andere 
plaatsen in de wereld. Om uit te drukken welke 
impact ons consumptiepatroon precies heeft, kan 
men de “ecologische voetafdruk”, de “koolstof-voet-
afdruk” en de “water-voetafdruk” gebruiken.
Door deze voetafdrukken te vergelijken over ver-
schillende landen, krijg je een beeld wie de grote 
‘verbruikers’ en ‘vervuilers’ zijn.

2.2.1. Ecologische voetafdruk
De ecologische voetafdruk meet het menselijke 
verbruik van de natuurlijke rijkdommen. Dat ver-
bruik wordt vergeleken met het vermogen van de 
natuur om deze rijkdommen te hernieuwen.
De ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in 
hectaren van het aardoppervlak.
De voetafdruk (van een land, een stad of een 
persoon) is de totale oppervlakte die nodig is om:

● het voedsel en de vezels te produceren die dit 
land, deze stad of persoon verbruikt;

● het afval (voornamelijk koolstofuitstoot) te 
verwerken dat afkomstig is van het energieverbruik 
van het land, de stad of de persoon;

● voor de infrastructuur van het land, de stad of de 
persoon.

Slechts 1/4 van het aardoppervlak is biologisch 
productief (bossen, zoet watergebieden, kust-
streken, weiland, …). De ijskappen, de woestijnen, 
de diepzee produceren weinig of zijn moeilijk toe -
gankelijk voor exploitatie. In totaal moet de mens-
heid het stellen met 11,3 miljard hectaren – dat is 
ongeveer 1,8 hectare van het aardoppervlak per 
persoon – om zich te voeden, te kleden, te wonen, 
zich te verwarmen, enz.

Door de consumptie om te rekenen in de oppervlakte 
land die voor de productie hiervan nodig is, kan je de 
milieu-impact van verschillend consumptiegedrag 
of levensstijl, of tussen verschillende landen, be vol-
kingsgroepen of individuen met elkaar vergelijken.

Trends in de ecologische voetafdruk
Periode 1961-2001

In 1961 werd slechts 49% van de aarde, of dus 
net geen halve planeet, gebruikt. Veertig jaar 
later, in 2001, was dit 2,5 keer zo veel en werd 
121% van de capaciteit van de aarde gebruikt. 
We gebruiken dus meer “vruchtbare aarde” dan 
beschikbaar is. Tegen 2003 steeg de mondiale 
voetafdruk zelfs tot 2,23 ha aardoppervlakte per 
persoon. 
We hebben dus eigenlijk 1,26 planeten nodig om 
onze huidige levensstijl te onderhouden. 
Bij een bepaald gebruik/verbruik van de 
natuurlijke hulpbronnen wordt de regeneratieve 
capaciteit van de aarde echter aangetast (de 
biocapaciteit) en komen we in een niet-duurzaam 
consumptiepatroon terecht.

De gemiddelde voetafdruk van de Belg bedraagt 
ongeveer 6,7 ha, terwijl de gemiddelde Indiër 
genoegen moet nemen met 0,8 ha.
Als iedereen op aarde zou leven zoals wij zouden 
we drie extra planeten nodig hebben om in onze 
behoeften te voorzien! 
De gemiddelde inwoner van de VS gebruikt 
zelfs 9,6 ha. Als ook de ontwikkelingslanden 
hetzelfde consumptiepatroon zouden hanteren 
als een inwoner van de VS hebben we vijf extra 
wereldbollen nodig. En die zijn er dus niet ...

2.2. Hoe ons consumptiepatroon 
de aarde onder druK zet
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De onderstaande figuren geven de “intensiteit” van de voetafdruk weer in 1961 en in 2001, uitgedrukt in 
hoeveel ha land er nodig zijn om de consumptie in een bepaald gebied te ondersteunen.
Hoe donkerder de kleuren, des te hoger de consumptiegraad.
De “voetafdruk intensiteit” kan hoog zijn ten gevolge van een hoge bevolkingsdichtheid (zoals in India of 
China), een hoge consumptiegraad (zoals in het oosten van de VS) of een combinatie van beide (zoals 
Europa).

intensiteit Van de VOetafdruK in 1961 en 2001
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Overconsumptie door het rijke Noorden zorgt voor 
ongelijkheid ten opzichte van het armere Zuiden 
en remt de ontwikkeling van deze landen af.

De onderstaande figuur geeft de ecologische 
voetafdruk en de biocapaciteit weer voor 
verschillende regio’s in de wereld. Indien de voet-
afdruk groter is dan de biocapaciteit (zoals in 
de meeste rijke landen), spreekt men van een 
“ecologisch tekort”. In dat geval moet men een 
beroep doen op andere landen om tegemoet te 
komen aan deze levensstijl. 

Regionale voetafdrukken en ecologische schuld

Een andere benaming hiervoor is “ecologische 
schuld”. Deze term duidt op de schuld die de rijke 
landen hebben tegenover de armere landen voor 
het gebruiken van hun kostbare grondstoffen en 
van “hun deel van de aarde”. Indien het omgekeerde 
geldt, spreekt men van “ecologisch overschot” en 
kan het “overschot aan land” gebruikt worden om 
te voorzien in productie van consumptiegoederen 
voor die landen met tekorten.
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Erkenning van de ecologische schuld plaatst 
de Noord-Zuid-verhoudingen in een ander 
perspectief. Op ethisch vlak toont de ecologische 
schuld de collectieve verantwoordelijkheid van 
de geïndustrialiseerde landen. Een wijziging van 
de levensstijl in het Noorden is hierbij meer dan 
nodig. Kopiëren van het ontwikkelingsmodel van 
het Noorden door het Zuiden zal geen oplossing 
bieden voor een duurzame wereld op lange termijn. 

De erkenning van de ecologische schuld roept het 
Noorden op ter verantwoording en is volledig in 
lijn met het “vervuiler betaalt”-principe.

Duurzame ontwikkeling moet economie en 
ecologie met elkaar verzoenen, en neemt de 
principes van collectieve verantwoordelijkheid op 
waarbij geijverd wordt voor een billijke verdeling 
onder de generaties en tussen Noord en Zuid.

Voor een selectie van landen wordt hieronder ter illustratie de ecologische voetafdruk en biocapaciteit 
gegeven.

ecOlOgische VOetafdruK en biOcapaciteit (2003)

2.2.2. Koolstofvoetafdruk
Bij het gebruik van fossiele brandstoffen voor 
onder meer transport, elektriciteitsproductie 
en verwarming wordt steeds koolstofdioxide uit-
gestoten. Dit broeikasgas is sterk gerelateerd met 
klimaatsverandering en een teveel aan koolstof-
emissies draagt bij tot de opwarming van de aarde 
(zie 2.1.2).

Bomen, planten en algen zijn natuurlijke schoon-
makers: zij halen CO2 uit de lucht om te groeien, 
en voorzien onze lucht van zuurstof. Indien de 
capaciteit van de aarde te laag is om kool stof dioxide 
uit de lucht vast te leggen in bomen, planten, en 
algen in de oceanen, accumuleert dit broeikasgas 
in de atmosfeer.
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Koolstofvoetafdruk
Een deel van onze ecologische voetafdruk wordt 
veroorzaakt door de uitstoot van koolstofdioxide. 
De “koolstof-voetafdruk” geeft aan hoeveel land 
(biocapaciteit) er nodig is om onze koolstof-emissies 
vast te leggen. De koolstof-voetafdruk weegt zwaar 
door in de ecologische voetafdruk. Sedert 1961 
steeg de koolstof-voetafdruk maar liefst met een 
factor 9 en bedraagt nu meer dan de helft van de 
totale voetdruk die we op ons ecosysteem leggen. 
We moeten dus dringend onze koolstof-voetafdruk, 
en dus onze koolstof-emissies, verkleinen om ons 
“ecologisch tekort” weg te werken. De helft van 
de koolstof-voetafdruk wordt veroorzaakt door 
transport. Nationaal, regionaal of lokaal produceren 
en verbruiken van voedsel op zich alleen kan al een 
belangrijke emissievermindering betekenen.

Regionale verschillen voor de koolstof
voetafdruk
In 2004 bedroeg de gemiddelde uitstoot van 
koolstofdioxide in België 9,7 ton per persoon per 
jaar. Qatar stond toen aan de top met 69,2 ton per 
persoon per jaar. Enkele andere voorbeelden: de 
VS 20,4 ton; Botswana 2,37 ton, Nigeria 0,83 ton, 
Benin 0,29 ton, Oeganda 0,07 ton en Tsjaad op de 
laatste plaats met 0,01 ton per persoon per jaar.
Ter referentie: één groeiende boom capteert 
ongeveer gemiddeld 20 kg CO2 per jaar.

2.2.3. Watervoetafdruk en virtueel water
De water-voetafdruk is de hoeveelheid water die 
nodig is om alle goederen en diensten (in eigen 
land geproduceerd én geïmporteerde goederen) te 
produceren die een land consumeert, uitgedrukt in 
hoeveelheid water per persoon en per jaar. 
De water-voetafdruk van een land of bevolkingsgroep 
zegt iets over de hoeveelheid water die nodig is 
om een bepaalde levensstijl, en dus een bepaald 
consumptiepatroon, te onderhouden. De water-
voetafdruk kan opgedeeld worden in het gebruik 
van “nationaal” water (de interne water-voetafdruk) 
en het gebruik van water buiten de landsgrenzen 
(de externe voetafdruk). Dit waterverbruik omvat 
water voor de landbouw (zowel regenwater als 
irrigatie water), de industrie en de huishoudens.

De globale water-voetafdruk bedraagt ongeveer 
1.240 m³ per persoon per jaar, wat overeenkomt 
met bijna een half Olympisch zwembad.
De productie van landbouwgewassen (interne en 
externe productie) is de grootste gebruiker en draagt 
bij tot 70% van de totale globale water-voetafdruk.
De vier factoren die de water-voetafdruk van 
een land bepalen zijn: de bevolkingsdichtheid, 
het consumptiepatroon (bijv. hoge versus lage 
vlees consumptie), het klimaat (groeicondities 
en watervereisten voor de gewassen) en de 
landbouwpraktijken (efficiëntie van het water
verbruik).

Watergebruik door enkele landen
Acht landen (India, China, VS, de Russische 
Federatie, Indonesië, Nigeria, Brazilië en Pakistan) 
zijn samen goed voor 50% van het totale globale 
watergebruik. Deze landen herbergen ook meer 
dan de helft van de wereldbevolking. Hierbij zijn 
India, China en de VS de grootste watergebruikers 
met respectievelijk 13%, 12% en 9%.

Er is ook een groot verschil tussen de verscheidene 
landen wat betreft de samenstelling van de water-
voetafdruk. Zo draagt de consumptie van industriële 
goederen in de VS voor 32% bij tot de nationale 
water-voetafdruk, terwijl dit in India slechts 2% is. 
Ook de voetafdruk per persoon varieert sterk.
In de VS is de gemiddelde water voetafdruk 2.480 
m3 per persoon per jaar terwijl dit in India gemiddeld 
700 m3 is.
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Virtueel water
Het concept virtueel water kan het beste worden 
omschreven als de totale hoeveelheid water vereist 
voor de productie van goederen of diensten.
Om de eigenlijke hoeveelheid water te bepalen 
voor de productie van bijv. een kop koffie dient 
men het totale volume water in rekening te brengen 
dat nodig is voor o.a. het telen, drogen, roosteren, 
verpakken en transporteren van de koffiebonen.
Voor het specifieke geval van een kop koffie 
bedraagt de hoeveelheid virtueel water 140 liter. 
Dit is meer dan het dagelijkse huishoudelijke 
drinkwatergebruik van een gemiddelde Belg (110 
liter in 2007).

Het concept virtueel water kan een interessant 
hulpmiddel zijn om de heersende waterschaarste 
in bepaalde delen van de wereld op een grens-
overschrijdende manier aan te pakken.
Tussen verschillende landen en regio’s in Afrika 
zou het in rekening brengen van virtueel water tot 
een efficiënter watergebruik (en voedselproductie) 
kunnen leiden. Het concept virtueel water kan de 
Afrikaanse landen helpen om hun comparatief 
voordeel op het vlak van energie- en voedsel-
productie per land te berekenen. 

De onderstaande figuur geeft een beeld van de water-voetafdruk per persoon en per jaar in de 
verschillende landen.

In Oost- en Centraal-Afrika is hydro-elektriciteit 
potentieel de belangrijkste bron van elektriciteit. 
Op basis van een vergelijkende berekening van 
de hoeveelheid water voor de productie van bijv. 
1 KWh of 1 kg rijst kan een land of streek zich 
“specialiseren” in een bepaald product, en zo de 
druk op de waterbronnen reduceren in die streken 
waar grote waterschaarste heerst.
Zo kan Oeganda het water van de Nijl aanwenden 
om voldoende elektriciteit te produceren voor heel 
Oost-Afrika. De rest van de regio zou dan zijn 
water bronnen kunnen aanwenden voor andere 
doeleinden, zoals voor voedselproductie of voor 
drink watervoorziening.
Door het “extern” watergebruik verschuift de 
productie van bepaalde goederen naar andere 
regio’s/landen. Het is een manier om “water te 
importeren” (“virtueel water”) om de eigen schaarste 
aan water aan te vullen. Jordanië bijvoorbeeld 
importeert jaarlijks 5 à 7 miljard m³ terwijl slechts 1 
miljard m³ van de eigen (schaarse) watervoorraden 
afkomstig is.
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cOnsumptie eenheid Water VerbruiK

1 kopje koffie 140 liter

1 glas bier 75 liter
(vnl. ten gevolge van de 
productie van het graan 
nodig voor het brouwen 
van het bier)

1 glas melk 200 liter
1 kg rundvlees 15.500 liter
1 sneetje brood 40 liter
1 kg kokosnoot 2.500 liter
1 kg maïs 900 liter
1 kg kaas 5.000 liter
1 kg rijst 3.400 liter 
1 kg rietsuiker 1.500 liter

Water-VOetafdruK VOOr enKele prOducten

De water-voetafdruk kan op verschillende manieren 
worden verkleind:

 Loskoppelen van economische groei en stijgend 
waterverbruik, bijvoorbeeld door gebruik van 
geavanceerde waterbesparende technieken 
waarbij eenzelfde oogst wordt bereikt met minder 
water, door hergebruik van (afval)water, …;

 Verschuiving naar minder waterverbruikende 
consumptiepatronen, bijvoorbeeld door minder 
vlees te eten;

 Keuze van de juiste gewassen voor een bepaald 
klimaat en keuze van meer droogteresistente 
gewassen.

Lees hierover meer in de PROTOS-brochure “Water 
en landbouw in een internationaal perspectief”.

2.3. internationale  
      conventies rond 
      Klimaatswijziging
2.3.1. Nood aan een internationaal beleids
kader
In oktober 2006 publiceerde Nicolas Stern, voor-
malig vice president van de Wereldbank, een 
rapport over de economische gevolgen van klimaats-
verandering. De boodschap was dat het in bedwang 
houden van de klimaatsverandering (en dus de 
opwarming van de aarde) de globale economie veel 
minder zou kosten dan het herstellen van de schade 
die de klimaatsverandering kan teweegbrengen.

Het reduceren van broeikasgas-emissies zou 
onze wereldeconomie jaarlijks ongeveer 1% van 
het Bruto Nationaal Product (BNP) kosten. “Niets 
doen” zou onze economie globaal minstens 5% 
van ons BNP kosten, en kan zelfs oplopen tot 20% 
in het slechtste geval (ten gevolge van stormen, 
overstromingen, hittegolven, ...).

Om de economische, ecologische en sociale 
gevolgen op te vangen is dringend een duidelijk 
internationaal engagement nodig, weliswaar met 
gedifferentieerde verantwoordelijkheden en in 
functie van de capaciteiten van elk land.
Het internationaal beleidskader en de internationale 
engagementen komen echter moeizaam van 
de grond gezien een aantal grote spelers (in het 
bijzonder de VS) dwarsliggen.

De eerste gevolgen van klimaatsveranderingen 
laten zich reeds voelen. Waar het Noorden kan 
investeren in “adaptation” aan de gevolgen van 
de klimaatsverandering kan het Zuiden dit niet. 
Internationale hulp is nu reeds noodzakelijk om de 
eerste gevolgen van de problemen aan te pakken. 

Het mag duidelijk zijn dat al deze 
voetafdrukken hulpmiddelen zijn om 

te proberen het echte probleem te 
kwantificeren: wat is de draagkracht

van onze planeet aarde?
Wanneer worden de natuurlijke 

hulpmiddelen (zoals bodem, lucht en water) 
niet meer duurzaam gebruikt, en brengt 

men wat ervan leeft nu of in de toekomst in 
gevaar?
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2.3.2. Internationale conventies
Het IPCC of het Intergovernmental Panel on 
Climate Change wordt algemeen aanzien als het 
referentieorgaan met betrekking tot het opvolgen 
van de risico’s van de klimaatsverandering.
Sinds zijn oprichting in 1988 heeft het IPCC een 
reeks rapporten gepubliceerd die gelden als 
referentiewerken voor beleidsmakers, weten schap-
pers, studenten en andere specialisten.
De rapporten, die om de 4 à 5 jaar uitkomen, hebben 
een grote invloed op het milieubeleid van vele 
regeringen. Het laatste rapport is in verschillende 
delen uitgekomen in 2007, gevolgd door “The 
technical paper on climate change and water” (april 
2008).

Milieutop  Rio de Janeiro  1992
Op de milieutop in Rio de Janeiro in 1992 onder-
tekende het merendeel van de landen het UNFCCC-
klimaatsverdrag (UN Framework Convention 
on Climate Change). Doel van het verdrag (ook 
de “conventie” genoemd) is om de emissies 
van broeikasgassen te reduceren en daarmee 
ongewenste gevolgen van klimaatsverandering te 
voorkomen. Deze Conferentie lag aan de grondslag 
van een soort wereldplan voor de 21ste eeuw, 
“Agenda 21”, met als doel een evenwicht tussen 
economische vooruitgang en ecologie te vinden. 
Daarbij ging ook een toenemende aandacht naar 
armoede en ongelijkheid.
Het klimaatverdrag trad in werking op 21 maart 
1994. Sinds die tijd hebben bijna alle lidstaten van 
de Verenigde Naties het verdrag ondertekend en 
bekrachtigd (ratificatie).

Kyoto Protocol  1997
In het Kyoto Protocol (binnen het kader van het 
UNFCCC- klimaatverdrag) van 1997 zijn industrie-
landen overeengekomen om de uitstoot van 6 
broei kasgassen te verminderen met gemiddeld 
5,2% ten opzichte van het niveau in 1990. Hierbij 
moeten de verschillende landen verschillende 
reductiepercentages nastreven op basis van hun 
economische situatie en hun huidige uitstoot. 
De geïndustrialiseerde landen die een dergelijk 
reductiepercentage nastreven, worden binnen het 
protocol de “Annex I-landen” genoemd.

Op 16 februari 2005 trad het protocol in werking, 
ondanks het feit dat de VS, één van de belangrijkste 
uitstoters van broeikasgassen, het protocol nog 
steeds niet heeft bekrachtigd.

Naast het reduceren van emissies in eigen land 
en/of opname van emissies in bossen en andere 
ecosystemen, kunnen de Annex I-landen ook een 
deel van hun vermindering omzetten in maatregelen 
in het buitenland indien dit kostefficiënter zou 
blijken.

Twee mogelijkheden hiervoor zijn:

a. Joint Implementation (JI)
Annex I-landen kunnen investeren in emissie-
verminderingsprojecten in andere Annex I-
landen. Dergelijke projecten kunnen worden 
meegeteld voor de eigen Kyoto-doelstellingen 
en krijgen hiervoor Emission Reduction Units 
(ERU) toegekend. Hierbij staat 1 ERU gelijk 
aan het equivalent voor de reductie van 1 ton 
koolstofdioxide. 

b. Clean Development Mechanism (CDM)
Annex I-landen kunnen investeren in emissie-
verminderingsprojecten in ontwikkelings-
landen (de niet-Annex I-landen). Dit kan heuse 
kostenbesparingen betekenen voor de Annex 
I-landen. In dit geval worden Certified Emission 
Reductions (CERs) toegekend. Het Kyoto Protocol 
laat echter enkel CDM’s toe op voorwaarde 
wanneer deze bovenop de maatregelen in eigen 
land komen. 

Naast deze twee ‘flexibele mechanismen’ kunnen 
landen ook emissierechten van andere landen 
kopen, om zo reductietekorten te vermijden.
Dit wordt toegepast wanneer één land meer uitstoot 
dan vastgelegd is in het Kyoto Protocol, terwijl 
een ander land zijn doelstelling al heeft bereikt, 
nog verder kan reduceren en dus dit ‘overschot’ 
kan verkopen. Dit proces heet de emissiehandel. 
Momenteel wordt gewerkt aan de wijziging van 
de Europese emissiehandel, na de ervaringen 
van de voorbije jaren. In andere werelddelen 
bestaan soortgelijke initiatieven. Zowel CDM als 
de emissiehandel worden hieronder verder in detail 
besproken.
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2.3.3. VNklimaatconferentie in Bali
Van 3 tot 14 december 2007 vond in Bali een VN-
klimaatconferentie plaats. Vertegenwoordigers 
van 180 landen waren bijeen met waarnemers van 
intergouvernementele en niet-gouvernementele 
organisaties om een vervolgafspraak te maken op 
het in 1997 opgestelde Kyoto Protocol. 
Kyoto regelde de terugdringing van broeikasgassen 
tot 2012. De meeste doelen zijn nog niet gehaald. 
Tijdens de conferentie op Bali diende het zgn. 
synthese rapport van het IPCC als basis voor de 
onderhandelingen.

In de eindtekst staan echter geen harde cijfermatige 
doelstellingen, grotendeels door de weigering van 
de VS om hierover te praten om de uitstoot van het 
broeikasgas CO2 te verminderen.
Er komt een volgende conferentie in 2009, in 
Kopenhagen.

2.3.4. Clean Development Mechanism (CDM)
Momenteel zijn we ongeveer 10 jaar na de adoptie 
van het Kyoto Protocol en zijn een 800-tal CDM-
projecten - en enkel biljoenen euro’s aan kredieten - 
geregistreerd. CDM is dus heel succesvol geweest 
wat betreft het ontwikkelen van een nieuwe markt 
aan emissiereductie-kredieten (CER's).

Nochtans heeft CDM uit verschillende hoeken 
ook veel kritiek gekregen. Het Kyoto Protocol 
heeft CDM in leven geroepen om enerzijds een 
duurzame ontwikkeling te realiseren en om de 
Annex I-landen toe te laten hun doelstellingen i.v.m. 
emissievermindering te behalen. De aandacht gaat 
echter te eenzijdig naar dit tweede punt: zo goedkoop 
mogelijk emissies verminderen. Wat wordt vergeten 
zijn de effecten in de ontwikkelingslanden zelf, op 
milieu en op ontwikkelingsvlak.
Momenteel bestaat er geen enkel instrument om 
te controleren of het doel “duurzaamheid” eigenlijk 
wel wordt bereikt.

Naast niet-duurzame projecten worden in sommige 
gevallen kredieten toegekend aan projecten die 
men toch had gerealiseerd. Annex I-landen krijgen 
echter wel de kredieten ervoor, wat hen dan weer 
toelaat nog steeds evenveel of zelfs meer in eigen 
land te kunnen uitstoten.

Meer controle en monitoring, bijvoorbeeld door het 
opstellen van een uniform certificatiesysteem en 
objectieve criteria, zouden hier een oplossing voor 
kunnen bieden.

Momenteel wordt slechts een klein percentage 
van de CDM-projecten uitgevoerd in Afrika, terwijl 
het merendeel van de investeringen plaatsvindt in 
opkomende economieën of groeilanden zoals India, 
China en Brazilië. Daar zijn immers de hoogste 
reducties te behalen. Een gebalanceerde verdeling 
over de verschillende continenten is dan ook meer 
dan nodig om emissievermindering én duurzame 
ontwikkeling te garanderen over de gehele wereld.

2.3.5. De CO2markt
Emissiehandel
De internationale emissiehandel laat industrie-
landen toe onderling hun emissiereducties te 
verhandelen. Hierbij worden emissierechten ver-
handeld waarbij 1 emissierecht gelijk is aan de 
toelating, het recht, om 1 ton koolstofdioxide uit te 
stoten.

Via het “cap and trade”-systeem voor de periode 
2005-2007 kregen alle EU-landen een maximum 
toelaatbare hoeveelheid (“cap”) emissies opgelegd. 
Elk land heeft vervolgens allocatieplannen 
opgesteld waarbij deze hoeveelheid emissies 
onder de verschillende bedrijven wordt verdeeld. 
Landen waarvan de emissies beneden de Kyoto-
doelstellingen blijven, mogen deze emissies 
verkopen aan landen die hun doelstelling niet halen. 
Er kan ook internationale emissiehandel tussen 
bedrijven plaatsvinden. Ook de kredieten verkregen 
via de JI en CDM kunnen binnengebracht worden 
in het systeem en verhandeld worden.

Wie zijn emissiereductie-doelstellingen niet kan 
halen, ondanks het gebruik van emissiehandel, Joint 
Implementation en Clean Development Mechanism, 
wordt beboet. Voor de periode 2005-2007 bedroeg 
deze boete € 40 per extra ton koolstofdioxide, terwijl 
de prijs om kredieten te kopen geschat wordt op 
ongeveer € 10 per ton (de prijs wordt bepaald door 
vraag en aanbod).
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Alhoewel de CO2-emissiehandel één van de 
belangrijkste instrumenten is in de Europese aanpak 
(al de grote energie-intensieve Europese bedrijven 
zitten verplicht in het systeem), kan men er zeker 
kritische kanttekeningen bij plaatsen. De toegelaten 
maximum uitstoot wordt nog al eens te laag gesteld, 
en de CO2-emissiehandel wordt gebruikt als meest 
kost efficiënte manier (= voorlopig goedkoopste) 
oplossing om de opgelegde doelstellingen te halen, 
in plaats van fundamentele acties te nemen om de 
CO2-uitstoot te verminderen. Maar, de verwachting 
is wel dat de prijs voor de kredieten zal blijven 
stijgen.

Een ecologische taks of milieubelastingen

Via een milieutaks is het mogelijk de vervuiler een 
prijs aan te rekenen voor de hoeveelheid vervuiling 
en schade aan het milieu die hij of zij veroorzaakt. 
Er zijn reeds enkele experimenten en denkpistes 
met dit concept, zij het op beperkte schaal: bvb 
op verpakkingsmateriaal, milieutaks voor auto’s 
i.p.v. wegentaks. Zo zou een CO2-taks gekoppeld 
kunnen worden aan alle consumptiegoederen 
waarbij sterk vervuilende goederen meer kosten 
dan milieuvriendelijke goederen. Dit geldt evenzeer 
voor vervuilende productieprocessen waardoor 
de industrie gestimuleerd zou worden om over 
te schakelen naar minder milieubelastende 
processen.

Tropische bossen en 
hun invloed op het 
klimaatsprobleem

Verhindering van ontbossing (‘Avoided 

deforestation’) en Verminderde 
emissies afkomstig van ontbossing en 
bosdegradatie (‘REDD, Reduced Emissions 

from Deforestation and Degradation’).

De grootschalige tropische ontbossingen 

van de laatste jaren, voornamelijk voor het 

aanleggen van grootse landbouwplantages, 

dragen bij tot ongeveer 25% van de verhoging 

van de broeikasgassen. Het stoppen van deze 

praktijken zou dus een serieuze CO2-emissie 

reductie kunnen betekenen.

Momenteel is er echter geen mogelijkheid 

om CDM-projecten te koppelen aan het 

tegengaan van emissies afkomstig van 

ontbossing. En is dus ook geen mogelijkheid 

om kredieten toe te kennen aan “verhinderde 

ontbossing”. Hoe meet je trouwens hoeveel 

reductie er precies is voorkomen door niet te 

ontbossen? En wie zal er opvolgen of het bos 

na bijvoorbeeld 10 jaar er nog steeds staat? 

Hoe kan je bewijzen dat het over “verhinderde 

ontbossing” gaat en niet gewoon over een bos

“tout-court”? …

Ook bestaat het risico, bij gebrek aan een 

internationaal akkoord en bij gebrek aan een 

internationale participatie van álle landen, dat 

de ontbossing zou verschuiven naar andere 

landen (“leakage”). Hierbij zouden sommige 

landen gecompenseerd kunnen worden voor 

het “niet-ontbossen”, terwijl de ontbossing 

intussen wel plaatsvindt in een ander bosrijk 

land.

Bovendien kan de hele CO2-markt grondig 

verstoord raken indien men bossen in het 

Clean Development Mechanism stopt.
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-  goossens, Y., makipaa, a, schepelmann, p. (2007). alternative progress indicators to gross domestic 
product (gdp) as a means towards sustainaBle development. http://www.europarl.europa.eu/activities/
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-  http://unfccc.int/2860.php
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development oBjectives? an evaluation of the cdm and options for improvement. report prepared for 
wwf. novemBer 2007.

-  http://www.oeko.de/new/dok/725.php

-  wikipedia

-  emissiehandel: over vlaggen en ladingen. Bram claeYs, Bond Beter leefmilieu.

-  conferentie “cdm 2.0: what post-2012 mechanism do we need?” http://www.hivos.nl/cdm/
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3/ Huidige water
problemen en 
de verhoogde 

kwetsbaarheid in het  
Zuiden ten gevolge van de  
klimaatsverandering
Water speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. We bouwen steden in de nabijheid van water.
We wassen ons met water, we spelen in het water, we koken met water, we drinken water en we werken met 
water. Een groot deel van de goederen die onze economie draaiende houden, worden getransporteerd over 
water en er is water nodig om planten en dieren te laten groeien en goederen te kunnen produceren.
Het menselijk lichaam bestaat zelf voor ongeveer 70% uit water. We groeien de eerste negen maanden 
in water. Twee derde van de oppervlakte van onze planeet is bedekt met water. Water is onze cultuur, 
ons leven. Water staat voor emotie, gevoel, het onderbewuste. Kortom, water is alomtegenwoordig in ons 
dagelijks leven. En toch, of misschien net daardoor, besteden we er nauwelijks aandacht aan.

Iedereen benadert, gebruikt, beheert en ‘vereert’ het water op zijn manier naargelang de cultuur, de middelen 
en de beschikbaarheid van het water in de streek waar hij woont, naargelang de culturele tradities, inheemse 
gebruiken en maatschappelijke waarden. Water is niet alleen een absoluut noodzakelijk levensmiddel, het 
is ook een uitdaging voor de economie en de politiek, waarbij we onze verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de natuur en het universum moeten opnemen.

Leven zoals we het kennen zou niet bestaan in afwezigheid van zoet water. Water zorgt voor de smering 
van levende cellen, de echte bouwstenen van het leven.
Water circuleert door levende organismen, het lost zouten en suikers op en voert zo nutriënten, vitaminen 
en hormonen naar onze organen, het faciliteert de chemische reacties die de levensfuncties aandrijven, 
en het verwijdert de afvalstoffen. Als we water drinken, is het alsof we ons innerlijk een wasbeurt geven.
Water vervult gelijkaardige functies voor de natuur en alle ecosystemen als het doet voor individuele 
organismen.

In dit hoofdstuk situeren we de watercyclus en het beschikbare water in de wereld, het historische verband 
tussen water, klimaat en ontwikkeling, alsook de huidige en bedreigende waterproblematiek in het Zuiden. 
Er wordt aangeduid in welke mate de klimaatsverandering de waterproblematiek (vooral in het Zuiden) zal 
beïnvloeden. Tenslotte beschrijven we een aantal landen waar PROTOS werkzaam is en nemen we er de 
watersector en de gevolgen van de klimaatsverandering onder de loep. In een volgend hoofdstuk gaan we 
verder in op hoe de projecten van PROTOS rond water en waterbeheer inspelen op de kwetsbaarheid van 
deze landen voor de gevolgen van de klimaatsverandering.
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Op het tweede WereldWaterForum in Den Haag in 2000, kwamen wereldexperts rond water 

samen.

Een groot deel van de discussies ging rond de voorspellingen van toekomstige noden voor water 

in 3 belangrijke subsectoren: (i) drinkwatervoorziening en sanitatie8) (ii) voedselproductie en (iii) 

bescherming van de natuur.

Modellen hadden aangetoond dat de geïrrigeerde landbouw - die nu al ongeveer 70% van al het 

zoet water verbruikt en instaat voor zo’n 30% van de wereldvoedselproductie - in 2025 minstens 

17% meer water zou nodig hebben om de naar schatting 8 miljard mensen op aarde te voeden.

De man, verantwoordelijk voor de subsector irrigatie en voedselzekerheid, staafde deze schatting 

aan de hand van grafieken en tabellen. Vervolgens richtte hij zich tot de mensen van het 

natuurbehoud en vroeg hen hoeveel water de wereld zou moeten opzijzetten voor de natuur.

Deze mensen keken een beetje verbaasd en gealarmeerd naar elkaar, en voelden zich verdrongen 

tussen de twee andere subsectoren en alle cijfers. Ze hadden dan ook niet de nodige berekeningen 

gemaakt.

Iemand nam toch het woord: “De natuur treedt niet in competitie voor watergebruik: de natuurlijke 

ecosystemen zijn zelf de bron van water !”

Terechte opmerking natuurlijk. De capaciteit van de aarde om nog meer mensen in 

levensonderhoud te voorzien is volledig afhankelijk van de bescherming van de natuur en het in 

evenwicht houden van de watercyclus.

De watercyclus is de combinatie van fysische, chemische en biologische processen die op 

constante wijze het water recycleren, en ervoor zorgen dat er een constante aanvoer van zoet 

water is om het leven op aarde te onderbouwen.

8) Met het begrip 'sanitatie' bedoelen we in deze brochure: infrastructuur zoals latrines, WC's, riolen, afvalzuivering, 
en de vorming rond de relatie van (vuil)water, hygiëne en gezondheid.

3.1 de watercyclus – water in de wereld

De vraag of er morgen nog genoeg water zal zijn om het ecosysteem te voeden en tegelijk te voldoen aan 
de steeds stijgende behoeften van de mens, is niet eenvoudig te beantwoorden.

Hieronder een anekdotische illustratie hiervan.
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Watercyclus

3.1.1. De watercyclus
Als je deze morgen een kopje koffie gedronken hebt 
en deze middag een glas fris mineraalwater, sta je 
er dan bij stil dat de watermoleculen (H2O) die je 
drank samenstellen misschien al ettelijke duizenden 
keer de watercyclus hebben doorlopen?
Ze werden ongetwijfeld al eerder door een ander 
dier of mens gedronken en terug uitgestoten, op-
genomen en verdampt door planten en bomen, 
gebruikt om te wassen of te koken. Ze kwamen 
na gebruik via riool, beek, rivier en stroom in de 
oceaan terecht, of werden verdampt door de zonne-
warmte, en werden nadien weer tot wolken en 
regen naar het vasteland gebracht, klaar voor een 
nieuw gebruik.

Water verdwijnt niet zomaar: in principe is het 
volume zoet water dat door de watercyclus 
loopt, vrij constant. Zo was het toch minstens de 
laatste 13.000 jaar onder relatief stabiele klimaats-
omstandigheden.
Wetenschappers denken dat het water sinds 
ongeveer 3 miljard jaar op aarde aanwezig is in 
vloeibare toestand. Bij het ontstaan na de “big 
bang” was de aarde immers nog een gloeiende 
massa lava gesluierd in dampen en gassen.
Pas na miljoenen jaren afkoeling, kwam er een 
korst op het aardoppervlak, gingen verschillende 
chemische elementen stabiele verbindingen 
vormen en zo ook condenseerden de H2O–dampen 
bij dalende temperaturen tot vloeibaar water: de 
eerste neerslag op aarde, het startsein voor de 
water- en levenscyclus.



De constante toevoer van zonne-energie doet het 
water van de oceanen en het land verdampen en 
transporteert het naar andere delen van de wereld. 
Doordat er meer water over de oceanen verdampt 
dan dat er als neerslag valt, is er een netto zoet 
wateraanvoer van de oceanen naar de continenten. 
Op jaarbasis verdampt 577.000 km³ van de oceanen. 
Hiervan valt 20% als neerslag over land, waarvan 
het grootste deel vrijwel onmiddellijk terug verdampt. 
Ongeveer 42.700 km³ water stroomt terug naar de 
oceaan via rivieren en onderwaterstromen.
Ongeveer 15.000 km³ is constant als waterdamp 
in de lucht aanwezig en de atmosfeer recycleert dit 
ongeveer 33 keer per jaar. De gemiddelde verblijf-
tijd van een watermolecule in de atmosfeer is dus 
ongeveer 11 dagen.
De gemiddelde regenval over alle continenten 
bedraagt jaarlijks 746 mm en er verdwijnt 480 mm 
aan evapotranspiratie9). Het verschil bepaalt de 
hoeveelheid water dat netto naar de rivieren, meren 
en grondwaterlagen gaat.
De jaarlijkse waterbalans is wel sterk verschillend 
per continent.
Water circuleert de wereld rond, transporteert 
nutriënten en bouwmaterialen naar ecosystemen, 
bewerkstelligt chemische communicatie tussen 
de (delen van) ecosystemen en voert opnieuw 
de afvalstoffen weg zodat zij kunnen blijven 
functioneren in optimale vorm. Water is nodig bij 
de fotosynthese van planten, alle vormen van leven 
hebben deze zuivere stof nodig.

3.1.2. De totale watervoorraad op aarde
Gezien op aanwezig volume
Water is zo alledaags, zo overal aanwezig, dat we 
weinig stilstaan bij de grenzen van dit “vrije” goed. 
Globaal schat men de watervoorraad in de wereld 
op 1.386 miljoen km³. Een indrukwekkend cijfer.
De totale watervoorraad bestaat echter voor 97,2% 
uit zout water en 2,8% uit zoet water. Van dit zoet 
water ligt 68,7% vast onder de vorm van ijs en 
sneeuw in de pool- en berggebieden.
De makkelijk toegankelijke zoet watervoorraad 
bevindt zich in meren, rivieren en in de bovenste 
grondwaterlagen. Dit komt neer op 0,26% van 
het globaal watervolume of ongeveer 3,6 miljoen 
km³. Dit is nog steeds een gigantisch volume: een 
reservoir van 154 km breed, 154 km lang en 154 
km hoog.

Gezien op volume gerecycleerd per jaar
Per jaar is er door de watercyclus een neerslag op het 
vasteland van ongeveer 119.000 km³. Het grootste 
deel verdampt vrij snel terug. Het hernieuwde en 
beschikbare debiet van de watercyclus dat afstroomt 
naar de oceanen is 42.700km³ per jaar.
We kunnen al dit toegankelijk zoet water echter niet 
zonder meer opgebruiken. Het zou dwaas zijn om 
alle rivieren leeg te pompen en alle vormen van leven 
in en rond de rivier te vernietigen, met alle gevolgen 
vandien voor het ecosysteem. Bovendien hebben 
we die rivieren zelf nodig voor recreatie, visvangst, 
scheepvaart, energie uit waterkrachtcentrales, 
industrie, ...

9) Evapotranspiratie is de som van evaporatie en van transpiratie door planten. Evaporatie staat voor de beweging 
van water naar de atmosfeer vanuit de bodem, het bladerdak, en oppervlaktewater. Transpiratie staat voor het 
ontsnappen van water (waterdamp) uit planten langs de huidmondjes (stomata) in de bladeren
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Globaal wordt aangenomen dat 2/3e van het jaar-
lijks hernieuwbare watervolume nodig is voor 
het instandhouden van de natuurlijke en vitale 
ecosystemen.
Het waterbeheer moet daarom afgestemd worden 
op de kwantitatieve en de kwalitatieve recyclage-
capaciteit van het water door de water cyclus (de 
hernieuwbare watervoorraad). En dit per continent, 
en zelfs per regio.
● Kwantitatief moet het gebruik afgestemd worden 
op het debiet van de rivieren en de natuurlijke 
aanvulling van de grondwaterlagen. Dit gebeurt via 
de watercyclus.
● Kwalitatief moeten we een duurzaam evenwicht 
vinden tussen de natuurlijke reinigingscapaciteit 
van het water, desnoods aangevuld met menselijke 
ingrepen, en de belasting die aan het water wordt 
opgelegd.
Dit wordt in een volgend hoofdstuk behandeld.

3.1.3. Ongelijke spreiding van de 
watervoorraden
De hoeveelheid neerslag die jaarlijks op het vaste-
land valt en niet direct terug verdampt, bedraagt 
ongeveer 42.700 km3. De grootste beschikbare 
water volumes bevinden zich in Azië met 13.500 
km3 per jaar en in Zuid-Amerika (Amazonebekken!) 
met 12.000 km3 per jaar. Europa en Oceanië 
daarentegen worden bedeeld met de kleinste 
watervoorraden (resp. 2.900 en 2.400 km3/jaar ), 
maar zij zijn ook de kleinste continenten. Noord-
Amerika met 7.890 km3 en Afrika met 4.050 km3 
per jaar bevinden zich daar tussenin10).
De regionale verschillen in Afrika zijn bijzonder 
groot: Noord-Afrika beschikt slechts over 2% van 
het zoet water, terwijl het Congo-bekken alleen al 
een derde van de Afrikaanse zoet waterhoeveelheid 
bezit.
De regionale waterbeschikbaarheid, gekoppeld 
aan de bevolkingsaantallen in een gebied, geeft 
aan of er in dit gebied (on)voldoende zoet water per 
capita is.

Volgens een recent rapport11) leeft een vijfde 
van de wereldbevolking (1,2 miljard mensen) in 
gebieden met fysisch watertekort, wat betekent dat 
er onvoldoende zoet water voorradig is om aan de 
behoeften van huishoudens, landbouw, industrie en 
milieu te voldoen. Nog eens 500 miljoen mensen 
komen in de buurt van waterstress.
Men verwacht dat tegen 2025 twee derde van de 
bevolking zal leven in zones met ernstige water-
tekorten (tussen 1.000 tot 2.000 m3 per capita 
per jaar aan beschikbaar water) of in zones met 
catastrofale watertekorten (minder dan 1.000 m3 

per capita per jaar aan beschikbaar water).

Een gedetailleerde beschrijving van de water-
beschikbaarheid in al haar facetten is te vinden in 
de brochure van PROTOS, “Slagen in het water”, 
november 2006.

3.1.4. Problematiek watergebruik voor 
landbouw
Landbouw staat voor meer dan 70% van het zoet 
watergebruik wereldwijd. De industrie gebruikt 
ongeveer 20% en ongeveer 10% gaat naar drink-
water en hygiëne.

Als grootste gebruiker van zoet water staat 
landbouw dus centraal in de uitdaging van het 
globale waterbeheer. Terwijl de gemiddelde persoon 
slechts twee tot vijf liter water per dag nodig heeft 
als drinkwater, wordt berekend dat ons dagelijks 
voedselgebruik gemiddeld zo’n 3.000 liter zoet 
water vergt. De diëten van de bevolking in rijkere 
landen impliceren een nog hoger watergebruik. 
Het eten van een hamburger vereist meer dan 
10.000 liter van water, als alles wat nodig is om dit 
te produceren in rekening wordt gebracht (gras- en 
graanproductie voor de koeien, verwerking vlees, 
transport, …). Zie concept virtueel water in 2.2.3.

Irrigatie bestaat al duizenden jaren. De eerste grote 
beschavingen en steden ontstonden in de oudheid 
door bevolkingsconcentraties rond vruchtbare 
vallei- en deltagebieden (Nijl, Tigris & Eufraat, 
Ganges, Gele Rivier).

10) I.Shiklomanov, hydrologisch instituut Sint-Petersburg

11) David Molden (2007), Water for Food, Water for Live. A comprehensive assessment of Water Management in 
Agriculture. IWMI, Earthscan Publications
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Gedurende de laatste 2 à 3 decennia is de schaal van 
de menselijke invloed o.a. door de landbouw op de 
natuurlijke ecosystemen en de grondwaterreserves 
enorm. Er wordt steeds meer geïrrigeerd, ook 
tijdens het droog seizoen. Grondwatertafels zakken 
door overexploitatie in China, India, Iran, Mexico, 
het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Saoedi-Arabië, 
Spanje en de Verenigde staten. Bepaalde landen 
zoals Libië en Tunesië pompen diepe fossiele grond-
waterlagen op die niet of nauwelijks nog worden 
heraangevuld.

Irrigatie gebeurt voornamelijk met oppervlakte-
water. In 1950 waren er ongeveer 5.000 grote stuw-
dammen (hoger dan 15 m). Nu zijn er dat wereldwijd 
45.000. De laatste 50 jaar zijn dus gemiddeld 
2 stuw dammen per dag in gebruik genomen! 
Verscheidene stromen en rivieren waaronder de 
Amu Dar’ya, Colorado, Ganges, Indus, Rio Grande 
en de Gele Rivier bereiken de monding in zee niet 
meer gedurende een bepaalde periode van het jaar. 
Het Aralmeer en het Tsjaadmeer zijn gedecimeerd 
in oppervlakte in nauwelijks enkele decennia tijd, 
grotendeels door irrigatie voor de katoenteelt (Aral), 
maar ook door een verdroging van het klimaat 
(Tsjaad). Het Aralmeer is het schoolvoorbeeld van 
niet-duurzaam waterbeheer, of hoe het niet moet! 
Ondertussen zijn wel maatregelen genomen voor 
een gedeeltelijk herstel van het meer, maar de 
schade aan het milieu door restanten van pesticiden 
(gebruikt in katoenteelt) in de zanderige bodem is 
quasi onherstelbaar.

Het is duidelijk dat de uitdaging om de stijgende 
bevolking van voldoende voedsel te voorzien niet 
alleen zijn oplossing kan vinden in het aanboren 
van steeds nieuwe watervoorraden en oppervlakte-
water voor de exploitatie van geïrrigeerde teelten.

De opkomst van biobrandstoffen, initieel onthaald 
als “klimaatsneutraal” en één van dé duurzame 
alternatieven voor fossiele brandstoffen, heeft op 
zeer korte termijn een enorme bijkomende druk 
op de wereldvoedselmarkt gelegd en zal in de 
toekomst zeker voor bijkomende grote volumes 
watergebruik zorgen. Deze ontwikkeling roept dus 
heel wat ethische vragen op en staat momenteel 
ook ter discussie.

3.1.5. Problematische drinkwater
voorziening en sanitatie in het Zuiden
Drinkwater en hygiëne nemen een vrij bescheiden 
aandeel van het globale waterverbruik voor hun 
rekening. De toegang tot veilig drinkwater is een 
prioriteit, want het belang ervan voor de menselijke 
gezondheid en leven is enorm!
Wereldwijd hebben 0,9 miljard mensen geen 
toegang tot drinkwater, en meer dan 2,5 miljard 
hebben gebrek aan sanitaire voorzieningen (cijfers 
WHO/Unicef voor 200612).

In het rijke Noorden beschikken we vrij over water, 
24 uur op 24, in keuken, badkamer en toilet. We 
hoeven niet heen en weer te lopen tussen ons huis 
en een waterpunt, zoals bij ongeveer een kwart tot 
de helft van de mensen in het Zuiden. Een gezin 
van 5 personen in ruraal gebied in het Zuiden heeft 
minstens 120 l nodig (24 l per persoon) voor de 
eigen basisbehoeften: drinken, water om te koken, 
om af te wassen, om het huis schoon te maken, om 
kleren te wassen en voor persoonlijke hygiëne.
Dit betekent echter dat iemand van dat gezin 
zo’n 120 kg moet dragen, vaak over aanzienlijke 
afstanden, met emmers of jerrycans. Aan het drink-
waterverdeelpunt staat vaak een lange wachtrij 
en voor dit water moet per liter vaak meer betaald 
worden dan wat wij betalen (in percentage van het 
beschikbare budget berekend). 
In het Zuiden wordt vaak tot 10% en meer van het 
gezinsbudget uitgegeven aan water.

Op de onderstaande wereldkaart is de gemiddelde 
nationale graad aan watervoorziening voor 2006 
weergegeven. Hierop is te zien hoe veel Afrikaanse 
landen nog steeds een zeer lage toegang tot 
drink water hebben. “Watervoorziening” volgens 
deze statistieken betekent “volgens de nationale 
drinkwaternormen”. Deze normen hebben onder 
meer als doelstelling de komende jaren al hun 
inwoners toegang te geven tot een waterpunt op 
max. 30 minuten heen en weer stappen van hun 
woonst (in een straal van 1 km rond de woonst). 
Het aantal families dat in Afrikaanse of Aziatische 
landen in huis toegang heeft tot het drinkwaternet is 
veelal beperkt tot 10 à 20% van de bevolking.

12) WHO/Unicef Joint Monitoring Programma MDG assessment 2008: Progress on drinking water and sanitation: 
special focus on sanitation.
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De officiële cijfers inzake toegang tot elementaire 
sanitaire voorzieningen zijn nog veel dramatischer, 
zoals de andere kaart toont. Zelfs een groeiende 
economische grootmacht zoals India heeft nog 
steeds een voorzieningsgraad in sanitatie die lager 
ligt dan 50%.
In een aantal Afrikaanse landen zoals Benin en 
DRCongo ligt het officiële cijfer rond de 30%, terwijl 
in bvb Niger en Burkina Faso het zelfs onder de 
15% ligt.

In (sub)tropische regio’s houden droogteperiodes 
gecombineerd met warme temperaturen soms 
maandenlang aan, terwijl iets later de moesson-
regens dan weer voor overstromingen zorgen. Hoge 
temperaturen en aanwezigheid van (vervuild) water 
zijn zeer gunstige voedingsbodems voor allerlei 
watergebonden ziektes. Malaria, gele koorts, 
bilharioze, elefantiasis, onchocercose, diarree, 
cholera,... allen zijn ze gerelateerd aan gebrekkige 
hygiëne, onvoldoende sanitaire voor zieningen en 
drinken van besmet water.

In het ontwikkelde Noorden (Europa, Japan, 
Noord-Amerika, Rusland) is afvalwaterzuivering 
pas enkele decennia oud. Ervoor loosden wij ons 
vervuild water ook gewoon via beken en rivieren – 
op weg naar de zee. De waterecosystemen hebben 
dan ook een vrij goede capaciteit om vervuild water 
te zuiveren – maar te veel is te veel. 
In dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde 
gebieden bleek deze zuiveringscapaciteit veel 
te klein, en moest de mens de natuur bijspringen 
door (dure) afvalwaterzuiveringstations te bouwen. 
Dit probleem van waterzuivering stelt zich onder-
tussen ook in het Zuiden, parallel aan de snelle 
groei van steden en bepaalde industriële en 
mijnbouwactiviteiten.

imprOVed sanitatiOn cOVerage, 2006

drinKing Water cOVerage, 2006
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Klimaat en zoet watersystemen zijn op complexe 
wijze met elkaar verbonden via de watercyclus. 
Een wijziging in het ene systeem veroorzaakt een 
verandering in het andere. Klimaatsverandering 
heeft dus gevolgen op de kwantiteit en de kwaliteit 
van zoet water.
Meer opgeslagen energie in de atmosfeer zorgt dat 
er meer energie kan vrijkomen via wind. Hogere 
temperaturen zorgen voor meer verdamping en dus 
voor meer water in de atmosfeer. Beide fenomenen 
zorgen op hun beurt voor meer variabiliteit in het 
klimaat: intensere neerslag, meer orkanen op één 
plaats of in één bepaalde periode in het jaar, en 
meer en langere droogtes op andere plaatsen of in 
andere periodes van het seizoen.
Kortom: de watercyclus wordt aangewakkerd en 
het ritme versnelt!
Globaal gezien – dus op vele plaatsen – zal er meer 
neerslag vallen. Maar op andere plaatsen zal de 
neerslaghoeveelheid dalen. Het is ook mogelijk dat 
er in bepaalde seizoenen meer neerslag zal vallen 
en in andere minder. Deze klimaatsverandering 
leidt tot veranderingen in alle facetten van het zoet 
watersysteem.

Landen met een laag inkomen en gelegen in 
aride en semi-aride streken zijn extra kwetsbaar. 
De neerslag valt er in een bepaalde periode van 
het jaar en de hoeveelheid varieert sterk van 
jaar tot jaar. In dergelijke regio’s leidt een gebrek 
aan grondwatervoorraden tot een verhoogde 
kwetsbaarheid voor de gevolgen van de klimaats-
verandering. Maar ook andere gebieden zijn kwets-
baar. Waterinfrastructuur (dijken, pijplijnen) is in 
het verleden ontworpen met het oog op stabiele 
klimatologische omstandigheden. Pas onlangs 
begon men bij het beheer van watervoorraden 
rekening te houden met de onzekerheden van de 
klimaats verandering. 

Hieronder geven we enkele voorbeelden van 
gevolgen van de klimaatswijziging die nu al duidelijk 
merkbaar zijn, of quasi zeker zullen komen.

In de voorbije decennia zijn enkele meren serieus 
kleiner geworden. In het geval van het Tsjaadmeer is 
de afgenomen neerslaghoeveelheid een belangrijke 
oorzaak van het krimpen van het meer sinds de jaren 
‘60. Voor vele rivieren en meren die gekrompen zijn 
door toegenomen of overdadig waterverbruik, zal 
de klimaatsverandering de situatie nog verergeren, 
vooral als ze resulteert in een daling van de netto 
beschikbare waterhoeveelheid (= neerslag min de 
evapotranspiratie).

Het aantal grote overstromingsrampen in België 
was tussen 1996 en 2005 twee keer zo groot 
dan tijdens alle decennia tussen 1950 en 1980. 
Overstromingen zijn de meest voorkomende 
natuurrampen in Afrika, Azië en Europa en troffen 
wereldwijd meer mensen (gemiddeld 140 miljoen 
per jaar) dan alle andere natuurrampen samen. 
Bangladesh werd in de voorbije twee decennia 
door drie extreem zware overstromingen getroffen. 
Men voorspelt dat, bij een temperatuurstijging van 
2°C, de gebieden onderhevig aan overstroming met 
23 tot 29% zal toenemen. Ongeveer 20% van de 
wereldbevolking leeft in stroomgebieden die tegen 
de jaren 2080 zeer waarschijnlijk te maken krijgen 
met een verhoogd overstromingsrisico.

Tijdens de 21ste eeuw zullen er ook steeds meer 
mensen – voornamelijk in Azië en Afrika – getroffen 
worden door overstromingen als gevolg van grote 
stormen en orkanen. Op zich kan men één orkaan 
niet koppelen aan de klimaatsverandering, maar 
wel als de frequentie en de intensiteit ervan gaan 
toenemen. De orkaan Katrina zorgde er in 2005 
voor dat 388 km² moerasgebied, dijken en eilanden 
verloren gingen rond de stad New Orleans in 
de Mississippidelta. De orkaan reduceerde de 
Chandeleur-eilanden (gelegen ten zuid-oosten van 
de stad) tot de helft van hun vroegere oppervlakte. 

3.2. versterKing van de waterproblemen  
  door Klimaatsverandering
3.2.1. Invloed op de watercyclus en op het weer
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Natuurlijke systemen zoals moerasgebieden 
vormen de eerste verdedigingslijn tegen storm-
vloeden in deze dichtbevolkte regio. Deze zijn dus 
voor een groot deel verloren, alsook belangrijke 
broedplaatsen voor vogels en rijke visgronden. 
Katrina kostte daarenboven het leven aan 1.800 
mensen en de economische verliezen bedroegen 
meer dan 100 miljard dollar. Langs de kusten van 
Louisiana en Mississippi werden ongeveer 300.000 
huizen en meer dan 1.000 historische en culturele 
sites vernietigd. Het verloren gaan van capaciteit 
om olie te winnen en te raffineren zorgde voor 
een stijging van de olieprijzen. Het feit dat een 
orkaan zoals Katrina het welstellende Noorden 
teisterde, heeft veel meer ogen geopend dan een 
vergelijkbare orkaan in bijv. Bangladesh.

In het algemeen kunnen we stellen dat extreme 
(weer)fenomenen tijdens de 21ste eeuw meer 
zullen voorkomen, op steeds meer plaatsen en/of 
heviger zullen worden. Het gaat hierbij om hitte-
golven, hevige neerslag, droogtes, meer en heviger 
stormen, orkanen en cyclonen, en stijging van de 
zeespiegel.

Heel kort en krachtig samengevat durven we te 
stellen: de hoofdoorzaak van de klimaatsverandering 
is meer energie die zich in de atmosfeer opstapelt. 
De gevolgen zullen zich vooral manifesteren in te 
veel en te weinig water.

3.2.2. Invloed op watervoorraden en 
rivierbekkens
Veranderingen in bevolkingsaantal, levensstijl, 
economie en technologie hebben een belangrijke 
invloed op het watergebruik. Vooral de toenemende 
vraag naar voedsel is hierbij van belang, omdat de 
geïrrigeerde landbouw wereldwijd het meeste water 
verbruikt. Daarbovenop komen nu ook de gevolgen 
van de klimaatswijziging.
Droogtes hebben een negatieve impact op de 
watervoorziening voor huishoudelijk, industrieel 
en landbouwgebruik. Bepaalde aride en semi-
aride streken zoals Australië, het westen van 
de Verenigde Staten, de Hoorn van Afrika en de 
Sahel worden al geconfronteerd met intensere 
en langduriger droogtes. Deze gebieden worden 
alleen nog maar kwetsbaarder door de verwachte 
toename van droogtes die de klimaatsverandering 
zal veroorzaken.

In stroomgebieden waar rivieren gevoed worden 
door smeltende sneeuw en gletsjers, zullen de 
hogere temperaturen op termijn zorgen voor een 
lager waterpeil in de rivieren en voor een kleinere 
watervoorraad tijdens de zomer en de herfst. Net 
wanneer de vraag naar water het grootst is, zal het 
aanbod het laagst zijn. Tot 10 jaar terug vloeide er het 
hele jaar door water in de Draa in Marokko, gevoed 
door afsmeltende sneeuw van het Atlasgebergte. 
Nu staat de Draa droog in zomer en herfst. Vandaag 
is nog meer dan een zesde van de wereldbevolking 
voor watervoorziening afhankelijk van smeltwater 
van gletsjers en sneeuw. De klimaatsverandering 
zal in deze gebieden dan ook zeer ernstige 
gevolgen hebben. Hogere temperaturen doen de 
gletsjers sneller smelten.

OrKaan Katrina - neW-Orleans
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Op korte termijn zorgt dit voor hogere waterstanden 
in de rivieren, maar de hoeveelheid smeltwater zal 
in de komende decennia geleidelijk verminderen. 
Een voorbeeld hiervan zijn de Zuid-Amerikaanse 
stroomgebieden langs de Andes, waar de gletsjers 
opvallend krimpen. Vele kleine gletsjers in Bolivië, 
Ecuador en Peru zullen in de komende decennia 
verdwijnen. Steden zoals Naïrobi zijn afhankelijk 
voor hun drinkwater van smeltwater van de 
Kilimanjaro. Aan het huidig tempo van afsmelten 
van de gletsjers op deze reus, zullen er binnen 
enkele decennia noodgedwongen andere en dure 
oplossingen moeten komen …
In regio’s waar weinig sneeuw valt, zijn rivieren veel 
afhankelijker van het neerslagpatroon. Uit onder-
zoek is gebleken dat de seizoensgebonden neerslag 
schommelingen van het waterpeil vergroten. 
Dit betekent hogere waterstanden in piekperiodes 
van neerslag en daarbuiten lager dan normale 
waterstanden door langere droogteperiodes.

Klimaatsverandering zal leiden tot water- en voedsel-
tekorten, migratie en economische verliezen. 
Deze kunnen op hun beurt tot conflicten leiden. 
De relatie tussen klimaatsverandering en conflict 
is zeer complex en nog onvoldoende bestudeerd. 
Het is wel duidelijk dat de risico’s van conflicten 
beter kunnen opgevangen worden als er voldoende 
capaciteit aanwezig is voor adaptatie. Dit laatste 
is vaak een probleem in de ontwikkelingslanden.  
Een aangepast ontwikkelingsbeleid is dan ook 
een prioriteit. 

Men weet dat klimaatsverandering een rol kan 
spelen bij het ontstaan van gewelddadige conflicten. 
Maar men weet ook dat het zeer onwaarschijnlijk is 
dat dit de enige of de voornaamste ontstaansreden 
is. Het wordt pas riskant als er tegelijkertijd politieke 
instabiliteit heerst en er etnische spanningen en 
watertekorten aanwezig zijn.

Klimaatsverandering en de gevolgen ervan, zoals 
waterstress, kunnen ook tot samenwerking leiden 
in plaats van tot conflict. Historisch gezien is water 
hiervan een belangrijk voorbeeld.

Door de jaren heen heeft waterschaarste meestal 
tot samenwerking geleid tussen staten die schaarse 
watervoorraden delen. Dialoog tussen staten over 
de watervoorraden kan vertrouwen scheppen, en 
kan tot samenwerking leiden op andere terreinen. 
Voorbeelden hiervan zijn de onderhandelingen 
over waterbeheer tussen India en Pakistan en in 
het Lempa-stroomgebied in Centraal-Amerika.

3.2.3. Stijging zeespiegel: bedreiging voor 
grootsteden, delta’s en zoet waterlagen
Naarmate de temperatuur stijgt, zet water uit en 
stijgt de zeespiegel. Ook het smelten van gletsjers 
ter land brengt meer water naar de zee en doet het 
niveau stijgen. In een latere fase komt daar nog 
het smelten van de ijskappen op Groenland en op 
de Zuidpool bij (de Noordpool is drijfijs – smelten 
verandert het zeeniveau niet). Minder ijs op de 
planeet betekent ook minder reflectie van zonnelicht 
en –warmte; meer zeewater absorbeert steeds 
meer warmte, met nogmaals een stijging van het 
niveau tot gevolg.

Vooral de stroomdelta’s zijn heel kwetsbaar bij een 
stijging van het zeeniveau. Men verwacht dat het 
zeeniveau deze eeuw gemiddeld 14 tot 44 cm kan 
stijgen (het ergste model geeft 5 m stijging). Maar 
in vele dichtbevolkte deltagebieden kan de stijging 
van het zeeniveau, door opstuwing door getijden en 
wind, tijdelijk veel hoger liggen dan het wereldwijd 
gemiddelde. Grootsteden zoals Bangkok, New 
Orleans, Dhaka en Shanghai worden kwetsbaarder 
voor overstromingen. De stijging van de zeespiegel 
vormt dus een ernstige bedreiging voor de delta’s, 
vooral in combinatie met de negatieve effecten van 
de ongebreidelde expansie van deze steden en de 
steeds uitbreidende menselijke activiteit (landbouw 
en industrie rond de steden).

Onderzoekers hebben modellen uitgewerkt waaruit 
blijkt dat meer dan 1 miljoen mensen in drie mega-
delta’s rechtstreeks getroffen zullen worden door de 
gevolgen van de klimaatsverandering. Het gaat om 
de Ganges-Brahmaputradelta in Bangladesh, de 
Mekongdelta in Vietnam en de Nijldelta in Egypte. 
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Vele mensen die in deltagebieden wonen, worden 
op dit moment al geconfronteerd met frequente 
overstromingen. Deze worden zowel veroorzaakt 
door seizoensgebonden pieken in het waterpeil van 
de rivieren als door stormvloeden vanuit de zee.
Een kwart van de wereldbevolking leeft in kust-
streken waar zoet water nu al schaars is. Deze 
gebieden kennen een snelle bevolkingsgroei. De 
snelst groeiende steden in de wereld bevinden zich 
bijna allemaal aan de kust. Doordat er zeer veel 
water onttrokken wordt aan de grondwaterlagen 
raken deze ‘besmet’ door intrusie van zout water. 
Dit effect zal verergeren als het zeeniveau stijgt. 
Zout zeewater dringt dan steeds dieper landinwaarts, 
vooral in rivierdelta’s. Stormen versterken het 
negatieve effect nog. Hierdoor zal er steeds minder 
zoet water beschikbaar zijn in de stroomdelta’s.

Kleine eilanden zijn bijzonder kwetsbaar als het 
zeeniveau stijgt. De drinkwatervoorraden zijn 
extreem kwetsbaar voor variaties in het neerslag-
patroon. Kleine eilandstaten halen hun water 
namelijk vooral uit neerslag, omdat er weinig of 
geen zoet grond- of oppervlaktewater beschikbaar 
is. Tuvalu, een kleine eilandstaat in de Stille Oceaan, 
heeft nu al te kampen met erge overstromingen 
vanuit de zee die schade toebrengen aan huizen 
en de drinkwatervoorraden bedreigen. Sommige 
inwoners hebben het eiland al verlaten.

Problemen met de drinkwatervoorziening als 
gevolg van de klimaatsverandering zijn het 
meest waarschijnlijk in ontwikkelingslanden in 
dichtbevolkte laaggelegen kustvlaktes, megasteden 
gelegen aan de kust, aride en semi-aride kusten, en 
in kleine eilandstaten. Op deze plaatsen verhogen 
zowel natuurlijke als socio-economische factoren 
de risico’s.

Een ander belangrijk probleem van de stijgende 
zeespiegel is erosie van de stranden. Een stijging 
van het zeeniveau met 1 cm veroorzaakt versterkte 
erosie van het strand over een afstand van 1 m 
landinwaarts. Toenemende en grotere stormvloeden 
versnellen dit proces. Momenteel is reeds 70% 
van de zandstranden wereldwijd onderhevig aan 
erosie. Een verdere stijging van de zeespiegel zal 
de erosie nog doen toenemen.

geVOlgen Van OrKanen en erOsie in benin en haïti
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13) In deze tabel van de Wereldbank wordt de  impact voor een land bepaald door zowel absolute (schatting aantal 
mensen getroffen) als relatieve effecten (geschatte schade als deel van BNP). “Coastal” 1 m of 5 m betekent  
1 m (een normaal te verwachten scenario over 100 jaar), of 5 m (in de slechtste combinatie van factoren voor de 
komende 100 jaar) stijging van de zeespiegel

drOught flOOd stOrm cOastal 1m cOastal 5m agriculture
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3.2.4. Klimaat, water en ontwikkeling: uitdagingen voor de ontwikkelingslanden
Het is duidelijk dat de gevolgen van klimaats opwarming een grote invloed uitoefenen op water gerelateerde 
problemen. De tropische regio’s zijn hiervoor gevoeliger en de ontwikkelingslanden het meest kwetsbaar. 
Dit zijn ook de besluiten van de Wereldbank. In de onderstaande tabel maakt de bank een overzicht van de 
verschillende sectoren of factoren die door klimaatsopwarming bedreigd worden (droogte, overstroming, 
stormen, dreiging van stijging zeespiegel en landbouw) en de landen die hieraan het meest worden 
blootgesteld.

De enige drie ontwikkelde landen die in bovenstaande lijst13) voorkomen zijn Nederland, Denemarken en 
Japan. Deze landen beschikken in principe over de middelen en kennis om zich tegen de stijging van de 
zeespiegel te beschermen.

Wanneer in 2000 de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG’s) geformuleerd werden, stellen we 
nu echter vast dat het behalen ervan extra bemoeilijkt wordt door de gevolgen van klimaatsverandering.

Zie het overzicht in 2.1.4.

Een aangepast ontwikkelingsbeleid voor landen in ontwikkeling is dan ook een prioriteit.

In volgend hoofdstuk richten we onze focus op de problemen rond water en ontwikkeling van een aantal 
landen waar PROTOS werkt.
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pluViOmetrie annuelle mOyenne (mm)

270 € tegenover gemiddeld 560 € voor het ganse 
continent. De laatste jaren worden gekenmerkt door 
een belangrijke exodus van het platteland naar de 
stad, maar niettemin leeft meer dan 2/3e van de 
bevolking van overlevingslandbouw.

Mali, een Sahel-land gelegen in het hart van West-
Afrika, strekt zich uit over 1.241.238 km² (40 maal 
groter dan België) en is opgedeeld in 8 regio’s of 
provincies.
Mali heeft ruim 13,5 miljoen inwoners waarvan 
ongeveer 70% in landelijk milieu woont.
Het klimaat is subtropisch warm met een regen-
seizoen en een (lang) droog seizoen. De gemiddelde 
neerslag over het hele land bedraagt slechts 280 
mm/jaar, maar er zijn grote verschillen tussen het 
vochtige zuiden (1.200 mm/j) en de woestijn ten 
noorden van Timbouctou (<150 mm/j). De neerslag 
valt er in hevige buien in enkele maanden tijd en de 
potentiële evapotranspiratie (verdamping door lucht 
en door planten) is zeer groot (tot 4.000 mm/jaar).

3.3. enKele voorbeelden van water-   
 en Klimaatproblemen in regio’s waar  
 protos werKt

3.3.1. De binnendelta van de Niger in Mali, WestAfrika

Context

West-Afrika behoort tot de armste regio’s van de 
wereld. Het gemiddelde inkomen per capita bedraagt 

Vanaf begin de jaren ’70 kende het land drie decennia 
met beperkte neerslag. Uitzonderlijke droogtes 
kwamen voor in 1973, 1985 en 1993. Vooral de 
opeenvolging van droge jaren (‘80-’90 – “la Grande 
Sécheresse”) had catastrofale gevolgen omdat de 
grondwatertafels zich niet konden aanvullen en de 
rivieren droogvielen. 
Mopti kreeg tot 1970 gemiddeld 450 mm neerslag 
per jaar, met uitersten van 350 tot 650 mm. Tussen 
1970 en 2000 lag het gemiddelde onder 380 mm/
jaar, met uitersten van 270 tot 470 mm. De laatste 
jaren is de neerslag weer intenser, maar lijkt het er 
op dat hij minder voorspelbaar is, met minder maar 
heviger regenbuien, terwijl de echt natte jaren niet 
terugkomen.

Het land wordt doorsneden door 2 grote stromen, 
de Senegal (1.700 km) et de Niger (4.200 km). 
Hierdoor beschikt het land, ondanks het zeer 
warme en droge klimaat, over grote voorraden 
aan oppervlaktewater dat het land binnenkomt, 
maar deze beschikbaarheid is beperkt in de ruimte 
(in de nabijheid van de stromen) en in de tijd (het 
regenseizoen).

1951 - 1970

strOOmbeKKen Van de niger

1971 - 2000
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Waterbeschikbaarheid en watervoorziening

Theoretisch beschikt Mali over zeer veel water per 
inwoner. De gemiddelde hoeveelheid hernieuwbaar 
zoet water per capita en per jaar wordt geschat op 
10.000 m3. Dit ligt ver boven de drempel van 5.000 
m3 waarbij men spreekt van een beginnend tekort. 
Het regenwater valt echter in amper 3 maand en 
de (beperkte) neerslag die boven de uitgestrekte 
woestijn valt is in de praktijk niet beschikbaar 
voor de mens. Van het oppervlaktewater dat in 
het zuidoosten Mali binnenstroomt gaat heel wat 
verloren door de hoge verdamping, terwijl een 
belangrijk deel moet gereserveerd worden om door 
te laten naar Niger, Senegal en Mauritanië. In de 
meeste delen van Mali is er daardoor toch sprake 
van waterstress gedurende meer dan de helft van 
het jaar.

In Mali is er een lage graad van drink water water-
voorziening. Slechts 60% van de bevolking heeft 
toegang tot een drinkbaar waterpunt in een straal 
van 500 m rond de woonplaats, met een gemiddelde 
van 400 inwoners per punt. Men schat het aantal 
gezinnen dat aangesloten is op drinkwaterleidingen 
op 100.000 (<8% van de bevolking). De toegang tot 
sanitaire voorzieningen die aan de normen voldoen 
ligt er op 45% (2006). Teneinde de MDG betreffende 
drinkwater en sanitatie te verwezenlijken heeft Mali 
tot 2015 een massieve en aanhoudende investering 
nodig die geschat wordt op 47 miljoen dollar per 
jaar (bron: Le Livre Bleu, 2004).

binnendelta Van de niger

De Niger is een stroom waarvan het stroombekken 
gedeeld wordt door 9 landen. Het is een echte 
levensader. Door het watergebruik en de grote 
verdamping (vooral in de binnendelta) en de loop 
van de rivier door het woestijnachtige noorden, 
bereikt nog niet de helft van het jaarlijkse debiet de 
stad Niamey in Niger, een land dat nog armer is 
dan Mali. De Niger eindigt met een grote delta in de 
oceaan in Nigeria, bekend om de grootste gekende 
aardoliereserves van het Afrikaanse continent.

De binnendelta is een oppervlakte zo groot als 
België (3 miljoen ha), waar het natuurlijk verval van 
de rivier slechts een 10-tal meter bedraagt over 
een afstand van ongeveer 300 km. Hierdoor stijgt 
het wassende water vanaf augustus plots heel snel 
en honderden zijarmen, kleine meertjes en grote 
vlaktes worden onder water gezet. De bevolking 
leeft op natuurlijke of kunstmatig verhoogde 
eilanden middenin het water of op de oevers van 
de zijarmen. Vanaf eind november trekt het water 
zich terug en tussen de maanden maart en juni 
verandert het vis- en vogelrijke groene gebied weer 
in een verzengende dorre woestijnvlakte. Water is 
er dan alleen nog in de rivier, enkele zijarmen en 
enkele kleine meertjes die langzaam uitdrogen.
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cru – décru in de binnendelta

Sinds het gebied in 2004 erkend werd door de 
Ramsar-conventie14) is de aandacht voor onder-
zoek en behoud van dit unieke hydrologische 
systeem opnieuw gegroeid en worden pogingen 
ondernomen om te zoeken naar evenwichtige 
en rechtvaardige systemen van waterverdeling 
tussen de verschillende van water afhankelijke 
belangengroepen verspreid over het ganse stroom-
bekken.

Er werden reeds enkele dammen gebouwd op 
de bovenloop van de rivier voor elektriciteits-
productie en voor irrigatie. Binnen een globaal 
ont wik kelingsplan voor het ganse stroombekken 
van de Niger zijn er nu concrete plannen voor het 
bouwen van nog grotere dammen stroomopwaarts. 
Deze zullen het natuurlijke overstromingsniveau 
tijdens de regentijd verminderen ten opzichte van 
vroegere metingen. Dit heeft als gevolg dat de 
grote bevolkingsgroepen die al meer dan 1.000 
jaar leven in en rond de stad Mopti op de natuurlijke 
overstromingsvlakte (binnendelta), nu bedreigd 
worden in hun traditionele activiteiten van veeteelt, 
landbouw en visvangst op het “ritme van de stroom”. 
Zullen ze zich kunnen aanpassen aan de geringere 
beschikbaarheid van het overstromingswater?

De overexploitatie van de watervoorraden is te 
wijten aan een verminderde neerslag enerzijds, 
de snelle bevolkingsgroei anderzijds en, tenslotte, 
de veranderde landbouwmethodes en leefwijzen. 
De sterk schommelende neerslagwaarden en hun 
toenemende onvoorspelbaarheid (in absolute cijfers 
en in spreiding) hebben daarbij geleid tot meer 
gecontroleerde vormen van irrigatie – wat dan een 
impact heeft op de beschikbare waterhoeveelheid 
stroomafwaarts.
Tegelijk zijn de lokale beleidsmensen en de 
bevolking weinig geïnformeerd over de nieuwe 
dammen en hun impact. Zo ontstaat er een groot 
risico op lokale, nationale en zelfs internationale 
conflicten. Verschillende ethnieën gebruiken 
daarenboven het water voor andere productieve 
doeleinden (landbouw, veeteelt, visvangst), wat het 
risico op conflicten nog doet toenemen.
Het is zeker niet overdreven te stellen dat duurzaam 
waterbeheer een “conditio sine qua non” is voor de 
vooruitgang van het land en de bevolking.

Gevolgen klimaatsverandering

Deze regio is op zich al zeer kwetsbaar gezien 
de complexiteit van het hydrologisch systeem 
en bijhorende ecosystemen. De verschillende 
bevolkingsgroepen leven traditioneel op het 
natuurlijke ritme van het zwellen en het terugtrekken 
van het water. 

Onderstaande grafiek toont het jaarlijkse maximale 
waterpeil in de binnendelta.

14) De Ramsar-conventie is een internationale overeenkomst inzake watergebieden die van internationale 
betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels

15) Markala: bestaande dam het dichtst stroomopwaarts van de binnendelta rond Mopti 
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Tussen 1973 en 1993 was het veel droger dan in de 
periode daarvoor, waardoor ook de overstroomde 
oppervlakte in de Delta kleiner werd. De laatste 
jaren waren opnieuw iets vochtiger, maar het is 
duidelijk dat de hoogte van het neerslagregime en 
de stabiliteit van het overstromingsniveau van voor 
de jaren ‘70, niet meer bereikt worden.
Het piekdebiet van de stroom in Markala15) was 
tussen 1900 en 1980 slechts 2 keer lager dan 
4.000 m3/s ; sedertdien wordt dit debiet slechts 
uitzonderlijk gehaald.

Het is moeilijk om de oorzaken van de neerslag-
verandering in West-Afrika eenduidig te verklaren 
door de globale klimaatsverandering. De massale 
ontbossing van de tropische regenwouden in 
Ivoorkust en Ghana tussen 1950 en 1970 hebben 
zeker ook voor een verstoring van de regionale 
hydrologische cyclus gezorgd.

Maar maakt ook dit niet deel uit van de globale 
milieucrisis? Door de overexploitatie van natuurlijke 
rijkdommen zoals het kappen van vitale bos-
ecosystemen in het Zuiden - om aan onze hoge 
consumptiedrang, in dit geval voor de bouw, te 
voldoen – brengt onze onduurzame manier van 
leven de ontwikkelingslanden in de problemen.

binnendelta Van de niger

Vast staat dat er in de komende decennia binnen het 
Nigerbekken een verdergaande druk op land, bos- 
en watergebruik zal komen. Verschillende landen 
plannen de bouw van bijkomende stuwdammen 
om aan de stijgende water-, elektriciteits- en 
voedselbehoeften te voldoen. Zo dreigen de 
natuurlijke ecosystemen, zoals de binnendelta rond 
Mopti, te degraderen of zelfs te verdwijnen.

De verstoring van deze hydrologische cyclus door 
de klimaatsverandering zal dan ook de huidige 
problemen rond waterbeheer versterken, en dit 
met mogelijks verregaande gevolgen: migraties, 
interne conflicten tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen voor de toegang tot het water, 
daling van de visbestanden, bedreiging van de 
nomadische veeteelt, verdwijnen van traditionele 
teelt van overstromingsrijst, …

nigerdelta in regenseiZOen
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3.3.2. Oeganda  Regio van de Grote Meren 

Context

In de regio van de Grote Meren in Centraal-Afrika 
wonen meer dan 60 miljoen mensen. De regio 
kenmerkt zich door zijn bergachtige geografie met 
een eigen klimaat en natuurlijke en menselijke 
ecologie. Onder andere wegens de vruchtbare 
bodem is de bevolkingsconcentratie er gemiddeld 
genomen vrij hoog, met een duidelijke piek in 
Rwanda.

De overgrote meerderheid van de bevolking van 
deze landen of landsdelen leeft op het platteland 
en is arm tot zeer arm, afhankelijk van de bepaling 
van de armoedegrens16).
Zo leeft 87% van de bevolking van Burundi onder 
de inkomensgrens van 2 dollar per dag.
In Rwanda leeft 66% van de rurale bevolking onder 
deze armoedegrens, in de beide Kivu-provincies 
van DRCongo 86%. Alleen Oeganda doet het 
beter: ‘slechts’ 48 % van de rurale bevolking wordt 
gecatalogeerd onder de armen.

Waterbeschikbaarheid en watervoorziening

Oeganda’s oppervlakte bedraagt 241.000km2 
waarvan bijna 20% bestaat uit open water en 
moerassen. Alhoewel het land op de evenaar ligt, 
is het er niet zo heet omwille van de hoogteligging.  
Er leven zowat 30 miljoen mensen. Het Victoriameer 
is het tweede grootste zoet watermeer ter wereld 
en levert de belangrijkste aanvoer van water voor 
de Witte Nijl. De totale jaarlijkse hernieuwbare 
watervoorraden worden geschat op 66 km³/j.  

Dat maakt van Oeganda één van de best scorende 
Afrikaanse landen op gebied van capaciteit in 
hernieuwde watervoorraden. Daardoor heeft 
Oeganda een gemiddelde van 2.200 m³ water per 
persoon en per jaar beschikbaar.
Toch is waterbeheer een belangrijk thema in deze 
regio, o.m. wegens de hoge bevolkingsdruk, de 
intensieve landbouw en de zeer grote afhankelijkheid 
van de bevolking van de landbouwsector. Het is ook 
een thema waarover verschillende partijen het eens 
moeten worden, ook al hebben ze tegenstellingen 
op andere domeinen.

Oeganda kent inzake drinkwatervoorziening een 
groot verschil tussen het beter voorziene waterrijke 
zuiden en het arme en drogere, door burgeroorlog 
geteisterde noorden. De gemiddelde graad van 
drinkwatervoorziening is 64% en de toegang tot 
sanitaire installaties (latrines) bedraagt 33% (2006). 
Achter deze gemiddelden schuilen belangrijke 
verschillen tussen noord en zuid, terwijl rurale 
gebieden ook achterlopen op stedelijke.
In vergelijking met de andere landen in de 
regio van de Grote Meren is Oeganda het verst 
gevorderd inzake de ontwikkeling van een 
Integraal WaterBeheer (IWB), zowel op vlak van 
nationaal beleid als in de voorziene uitbouw van 
gedecentraliseerde “watershed management 
structures”, d.i. het beheer per stroombekken.
De snelle bevolkingsgroei, verstedelijking en 
industrialisatie met ongecontroleerde degradatie 
van het milieu en vervuiling zijn de grote uitdagingen 
voor het zoet waterbeheer in Oeganda.

Gevolgen klimaatsverandering

De klimaatsverandering laat zich voelen in Oeganda, 
met onder meer een vermindering van 40 % van de 
ijskappen van het Rwenzori-gebergte in het westen 
van Oeganda (in vergelijking met 1955).

Frequentere droogtes in het noorden van het 
land zullen een negatieve invloed hebben op de 
ondergrondse watertafel. Enkele waterputten in het 
noorden en noordoosten vallen al droog door de 
lagere watertafel.

16) De VN legde in 2000 vast: arm < 2 $ inkomen per dag; zeer arm < 1$/dag
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De intensiteit van de regens is daarentegen des 
te groter, met overstromingen in de laaggelegen 
gebieden en grondverschuivingen in de bergen 
tot gevolg. Oeganda bekomt nog van de recente 
overstromingen in het oosten van het land (begin 
2008), terwijl bepaalde delen van het noorden 
nabij de grens met Soedan met droogte worden 
bedreigd.
Hogere temperaturen hebben een impact op de 
koffieteelt die belangrijk is voor de Oegandese 
economie. Oeganda was ooit de belangrijkste 
producent van koffie, naast thee nog steeds één van 
de belangrijkste exportgewassen. Koffie groeit goed 
rond de evenaar op een hoogte variërend tussen 
1.500 en 2.200 m, en met de juiste gelijkmatige 
temperatuur (20 à 25 °C) en voldoende neerslag.

Precies dit ideale klimaat dreigt nu te wijzigen:  
regens worden onregelmatiger en de temperatuur 
stijgt. Onderstaande figuur geeft aan hoe het 
land 85% van de potentiële koffieproductie  zones 
(variëteit robusta) kan verliezen bij een verder-
gaande temperatuursstijging van 2°C.
Malaria was in de voorbije decennia de belangrijkste 
ziekte in Oeganda. Bijna 39% van de sterfte  gevallen 
waren in 2002 te wijten aan malaria. Door de stijging 
van de temperatuur komt malaria nu evenwel 30% 
meer voor in de bergachtige streken tussen 1.500 
en 1.800 m dan in het begin van de 20ste eeuw.

impact Op rObusta KOffie in Oeganda dOOr temperatuurstijging
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3.3.3. Haïti – De Caraïben
Context

Haïti is één van de armste landen ter wereld en 
bekleedt de 153e plaats op de wereldranglijst (van 
173 landen) volgens de Index van de Menselijke 
Ontwikkeling (HDI-index) van de UNDP. Het was 
de eerste republiek met een overwegend zwarte 
bevolking die onafhankelijk werd, en dit reeds in 
1804. Sindsdien kende Haïti gedurende zijn 200-
jarig bestaan een situatie van politieke instabiliteit 
en onderontwikkeling. 
Met 27.750 km2 vormt Haïti het westelijke 
deel van het eiland Hispaniola, samen met de 
Dominicaanse Republiek, waar de druk op het 
milieu veel minder drastisch is. Het land bestaat 
uit 8 verschillende geo-morfologische eenheden 
(bergketens, vlakten, massieven). Grote delen van 
het land worden gekenmerkt door steile hellingen: 
de helft van het oppervlak heeft hellingen steiler 
dan 40%. De neerslag varieert van 400 mm per 
jaar in het noordwesten tot 3.600 mm per jaar in 
de bergen. 65% van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens.

Samen met de exploderende bevolkingstoename 
(van 3,2 miljoen in 1950 naar 8,6 miljoen mensen 
in 2006) en de enorme bevolkingsdichtheid (310 
inwoners/km2) is de druk op het ecosysteem erg 
groot, met de degradatie van het milieu als gevolg. 
Verschillende zaken hebben bijgedragen aan het 
verdwijnen van de bodemvegetatie en een enorme 
erosiegraad: de historische kolonisatie, met eerst 
ontbossing voor hardhout en later voor de exploitatie 
voor landbouwproductie (vroeger ook voor export), 
het grondrechtstelsel dat niet aangepast is aan 
de bescherming van de bodem, de armoede van 
de bevolking, cyclonen,… De bedekkingsgraad 
met bos bedraagt nu minder dan 1,4% van het 
oppervlak, terwijl dat in 1960 nog 60% bedroeg! 
De ontbossing gaat nog steeds verder door de 
behoefte aan houtskool om te kunnen koken.  
De verregaande erosie zorgt ervoor dat het grootste 
deel van de neerslag direct de hellingen afloopt, 
en uiteindelijk in de kustgebieden terechtkomt. 
De gevolgen zijn navenant: overstromingen, het 
ophopen van meegesleurd afval en sedimenten, en 
de destructie van mangroves.

De druk op het milieu zorgt ook voor een enorm 
verlies aan biodiversiteit. De historische en politieke 
erfenis en de bestuurlijke lacunes hebben er niet 
voor gezorgd dat deze druk gemilderd wordt.
Zoals alle eilanden van de Caraïben is Haïti ook 
onderhevig aan aardbevingen en zeebevingen. 
Jaarlijks komen ook grondverschuivingen en 
modderstromen voor, door een combinatie van 
tropische stortregens en door erosie, grotendeels 
door de mens veroorzaakt (ontbossing).

Waterbeschikbaarheid en watervoorziening

De voorzieningsgraad voor drinkwater bedroeg in 
2006 51% in ruraal milieu en 70% in stedelijk milieu. 
De theoretische waterbeschikbaarheid bedraagt 
gemiddeld 1.628 m3 per jaar en per inwoner - 
wat laag maar acceptabel is - maar de regionale 
verschillen zijn enorm. Als de bevolking verder aan 
het huidige tempo toeneemt (20 miljoen mensen 
in 2050), valt de waterbeschikbaarheid op 700 m3 
per jaar en per inwoner  wat onder de norm van 
‘catastrofaal laag’ valt. Door de concentratie van 
regenval in hevige stortregens, spoelt veel van het 
regenwater weg zonder dat het gebruikt kan worden, 
terwijl in het droog seizoen er een chronisch tekort 
is aan oppervlaktewater.
De degradatie van het milieu heeft negatieve 
gevolgen voor de continuïteit van het debiet van 
bronnen en rivieren en voor de aanvulling van 
grondwatertafels.
Het is duidelijk dat Haïti vooral lijdt aan een 
economisch tekort aan waterbeschikbaarheid. 
Er valt theoretisch voldoende neerslag; maar het 
water kan onvoldoende opgehouden of gestockeerd 
worden op natuurlijke wijze. Er zijn te weinig 
middelen voor de uitbouw van infrastructuur voor 
drinkwater en sanitaire voorzieningen, voor irrigatie 
en waterzuivering.

Gevolgen klimaatsverandering

De ligging van Haïti in de Caraïbische baai stelt 
het land in grote mate bloot aan tropische cyclonen 
die zorgen voor verwoestingen, overstromingen, 
aardverschuivingen en modderstromen. 
Naast cyclonen zijn ook droogtes de belangrijkste 
natuurlijke oorzaken zijn voor de verdere verstoring 
van de ecosystemen.
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Maar de ontbossing, de ongecontroleerde 
urbanisering in ecologisch kwetsbare gebieden, het 
ontginnen van strandzand voor bouw van huizen, 
en het ontbreken van elke georganiseerde vorm 
van ophaling en verwerking van afval in de snel 
groeiende steden, zijn de belangrijkste menselijke 
oorzaken van de bedreiging van het leefmilieu.

De mogelijke invloed van klimaatsverandering is 
dat dit de problemen enkel maar kan versterken! 
De gemiddelde temperatuur zou in de periode van 
1973 tot 2003 met meer dan 1°C gestegen zijn. 
Dit is veel meer dan het gemiddelde voor de ganse 
aarde, en dit toont aan hoe de klimaatsopwarming 
onderhevig is aan regionale verschillen.
De neerslag wordt sinds kort als onregelmatiger 
ervaren: de regenseizoenen worden korter 
maar de intensiteit van de neerslag is heviger 
en overstromingen komen ook frequenter voor. 
Periodes van droogte worden frequenter en langer.
De grotere onvoorspelbaarheid van het begin 
en einde van de regenseizoenen veroorzaakt 
problemen bij de boeren die niet langer hun 
traditionele teeltkalender kunnen volgen. 
Een tweetal weken zonder regen tijdens het groei-
seizoen kan bij gebrek aan irrigatie een volledige 
mislukking van de oogst tot gevolg hebben.

Ook veeteelt en viskweek worden hierbij zwaar 
getroffen. Door de klimaatsverandering komen 
cyclonen, overstromingen en droogtes vaker voor. 

Belangrijk is ook het fenomeen waarbij vele bodems 
on doordringbaar worden voor het regenwater, 
voor namelijk door de jarenlange erosie. Daardoor 
spoelt het grootste deel van de neerslag bij hevige 
regens in het bergachtige binnenland snel naar de 
verstedelijkte kustzones, waar het grootste deel 
van de bevolking woont, vaak in sloppenwijken of 
een variant ervan.

Overstromingswaters die huisvuil meesleuren 
en vermenging met afvalwater en menselijke 
uitwerpselen verhogen de kans op epidemieën en 
vernietigen de mariene ecosystemen voor de kust. 
Een eeuw geleden had Haïti een zeer grote 
biodiversiteitsindex, maar die is door de milieu-
degradatie al aanzienlijk gedaald. Verwacht wordt 
dat plant- en diersoorten verder zullen verdwijnen.

Door de verregaande degradatie van het milieu en 
de extreme armoede is de aanpassingscapaciteit 
van de bevolking aan de klimaatsverandering 
uitzonderlijk beperkt.
De uitdagingen voor en in Haïti zijn dan ook 
bijzonder groot.

OVerstrOmingen in grande saline (aan de artibOnite strOOm)
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3.3.4. Ecuador
Context

Ecuador is een van de kleinste landen van Zuid-
Amerika maar het is wel nog 10 maal groter dan 
België: 283.000 km2. Het land kent 4 verschillende 
geografische zones: tropisch regenwoud, hoogland, 
de kust en de Galapagoseilanden.

Het is een multiculturele samenleving met als 
belangrijkste groepen de mestiezen (65%), de 
indianen (25%), de blanken (5%), en de afro-
afstammelingen (5%). Volgens de UNDP-klassering 
bevindt Ecuador zich in de categorie landen met 
een intermediair inkomen (< 3200 dollar/j) en in de 
HDI-rangschikking is Ecuador opgeklommen naar 
positie 83 (op 173 landen). Deze bemoedigende 
cijfers verbergen echter een grote kloof tussen arm 
en rijk en in werkelijkheid leeft 57% van de bevolking 
in omstandigheden van armoede (inkomen <2 
dollar/d) en 19% in extreme armoede, gekenmerkt 
door voedselonzekerheid (<2300 kcal/pers/dag). 
Deze kloof van sociale ongelijkheid treft het meest 
de rurale bevolking, zijnde de indianen en afro-
afstammelingen, en de vrouwen.

Centraal doorsnijdt het Andesgebergte het land van 
noord naar zuid met toppen tot 6.310 m (Chimborazo) 
en gletsjers boven de 4.500 m boven zeeniveau. 
Boven de boomgrens komt het vegetatietype 
“paramo” voor. Deze vegetatie bestaat uit grasland 
op ondiepe vulkanische of sterk organische bodem 
en heeft naast een grote opslagcapaciteit voor 
koolstof ook een heel sterk regulerende functie in 
wateropslag. Naast de lokale neerslag voedt de 
“paramo”-waterreserve van het Andesgebergte ook 
de rivieren van het Amazonebekken in het oosten 
en de kustvlakte in het westen.

Ecuador heeft een rijke biologische diversiteit, 
overvloedige waterreserves en mineralen, alsook 
een aanzienlijk potentieel aan energievoorraden 
zoals petroleum.
De enorme biodiversiteit wordt bedreigd door 
economische, sociale, politieke en externe druk. 
Ecuadors ontbossingsgraad is de tweede hoogste 
van alle Amazonelanden.

Waterbeschikbaarheid en watervoorziening

Ecuador heeft een gemiddelde water-
beschikbaarheid van maar liefst 40.000 m³/persoon/
jaar. Er zijn uiteraard ook belangrijke regionale 
variaties; er bestaan ook zones binnen Ecuador die 
ernstige watertekorten vertonen.

De officiële bevoorradingsgraad van drinkbaar 
water voor het hele land is vrij hoog: 95% (2006). 
De beschikbare cijfers lopen wel sterk uiteen per 
regio: de toegang tot drinkbaar water in stedelijke 
omgeving is zeer hoog, maar in bepaalde rurale 
streken nog 20%. De officiële statistieken blijken 
ook weinig rekening te houden met de effectieve 
functionaliteit van de geïnstalleerde infrastructuur. 
Problemen in de steden zijn o.a. het feit dat 55% 
van de systemen geen continue toevoer van water 
garandeert, en dat 60% van het toegeleverde water 
onbehandeld is. Daardoor heeft eigenlijk slechts 
12% van de stedelijke bevolking continu toegang 
tot drinkbaar water van een constante goede en 
gecontroleerde kwaliteit, in de zin zoals wij dit in 
België gewoon zijn.

In de landbouwsector is de productie vaak beperkt 
door een tekort aan irrigatiemogelijkheden. Op een 
potentieel van 3,2 miljoen ha wordt slechts 850.000 
ha bevloeid. De bestaande irrigatiesystemen lijden 
onder een gebrekkige infrastructuur, beheer, 
werking en onderhoud. De overheid heeft zich 
enkel ingelaten met de door haar beheerde 
irrigatiesystemen gelegen aan de kustvlakten 
en nooit met de private, meestal kleinschalige 
perimeters van de boeren in de Andes. 

In het laatste decennium heeft de overheid zich 
volledig teruggetrokken en niet verder geïnvesteerd 
in het verhogen van de geïrrigeerde oppervlakte.
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Gevolgen van klimaatsverandering 

Klimatologen berekenden dat de gemiddelde 
temperatuur er in de voorbije 30 jaar met 0,8 C° is 
gestegen.
Extreme hoge en extreme lage neerslag-
hoeveelheden worden waargenomen. Met andere 
woorden: natte gebieden worden natter, droge 
droger. Wat betreft de opgemeten temperaturen: 
warme gebieden worden warmer (zoals de 
Galapagos eilanden.

Lokale en regionale fenomenen zoals het 
ENSO-fenomeen (El Niño Southern Oscillation, 
beter gekend als ‘El Niño’), die in intensiteit en 
frequentie toenemen, ondermijnen de socio-
economische situatie van het land. De stormen, 
cyclonen en overstromingen die hiermee gepaard 
gaan, resulteren in doden, sociale verstoring en 
economische verliezen. Zo werd berekend dat in 
‘97-’98 14% van het BNP van Ecuador daardoor 
verloren ging.

De gletsjers smelten in zo’n hoog tempo af dat 
wetenschappers voorspellen dat alle gletsjers 
in de Andes tegen 2045 verdwenen zullen zijn. 
Dat is uitermate verontrustend nieuws voor de 
inwoners die er voor hun drinkwatervoorziening van 
afhankelijk zijn (zoals voor de hoofdstad Quito het 
geval is) en voor de opwekking van elektriciteit door 
waterkracht. De gletsjers van de Cotopaxi-vulkaan 
verloren tussen 1976 en 1997 meer dan 30% van 
hun oppervlakte. Door het afsmelten van de gletsjer 
op de Chimborazo is het debiet in de rivier Mocha 
gedaald van 1.500 liter per seconde in 1978 naar 
maar slechts 460 liter per seconde in 2006.

Gletsjers regelen de toevoer van drinkwater naar 
de stad. Gedurende het regenseizoen nemen ze 
neerslag op onder de vorm van sneeuw en ijs, terwijl 
ze het hele jaar door water loslaten door natuurlijke 
smelting. Maar door het versneld verdwijnen 
van de gletsjers ten gevolge van klimatologische 
veranderingen dreigt het  drinkwater in het gedrang 
te komen.
Gletsjers zijn niet alleen een belangrijke bron van 
drinkwater, ze zijn ook van cruciaal belang voor 
de landbouw. Stroompjes gletsjerwater irrigeren in 
het droog seizoen de aardappel- en gerstvelden. 
Het opdrogen van deze waterlopen kan rampzalige 

gevolgen hebben voor de landbouw in de Andes. 
Nu al is de oogst merkbaar kleiner omdat het regen-
seizoen steeds korter wordt.

Door de veranderende luchttemperatuur, water-
temperatuur, neerslagpatronen en zeespiegelstijging 
(Human Development Report, 2007/2008) zullen 
aan de kust van Ecuador in de toekomst meer 
overstromingen optreden, met als gevolg kusterosie, 
daling van de strandoppervlakte en het verdwijnen 
van de zeer waardevolle mangrove-ecosystemen. 
Door veranderingen in watermassa (zuurstofgraad, 
saliniteit, temperatuur) zullen visbestanden 
migreren en zal de visproductie in de estuaria 
dalen. Hierdoor stijgt de druk op de overblijvende 
natuurlijke bronnen, waardoor illegale praktijken 
toenemen en conflicten kunnen ontstaan tussen 
verschillende belangengroepen zoals vissers en 
toerisme. 

De stijging van de temperatuur van het zeewater 
veroorzaakte in de Galapagos al meermaals het 
verbleken van de koralen. Herhaaldelijk weer-
kerende en lange bleekperiodes kunnen het 
afsterven van de koralen tot gevolg hebben, en 
daardoor een daling van de mariene vissoorten 
veroorzaken.

Het tropisch regenwoud van de Amazone wordt 
meer en meer bedreigd door bosbranden, ener-
zijds door de droogteperiodes gerelateerd aan 
El Niño, maar ook door veranderend landgebruik 
(ontbossing). Ontbossing en klimaatsverandering 
kunnen grote stukken van het Amazonewoud in 
savanne herscheppen, met enorme gevolgen voor 
de biodiversiteit.

Door een gebrek aan monitoring van gegevens 
en het ontbreken van een goed onderbouwde 
uitgangssituatie, is het vaak moeilijk om bepaalde 
fenomenen toe te schrijven aan een bepaalde 
oorzaak. Zo gaan veel mensen in de Andes ervan 
uit dat de overstromingen en grondverschuivingen 
in het regenseizoen het gevolg zijn van de klimaats-
veranderingen. Toch speelt hier vooral ook de 
achter uitgang van het natuurlijke milieu (ontbossing, 
degradatie van de “paramo”-ecosystemen door 
landbouwgebruik,... ) een belangrijke rol in de 
dalende weerbaarheid van de natuur tegen 
dergelijke neerslagen.
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Anderzijds valt ook op te merken dat de waarge-
nomen neerslagintensiteiten vaak extreme 
waarden vertonen.
Studies wijzen uit dat tegen 2080 tot 400 
miljoen mensen in Latijns-Amerika geen 
toegang zullen hebben tot drinkbaar water ten 
gevolge van de klimaatsveranderingen.

Het frequent voorkomen van natuurlijke 
fenomenen en rampen in Ecuador (El Niño, 
vulkaan uitbarstingen, afschuivingen van 
hellingen, ...) samen met de culturele eigenheid 
van de Ecuadoriaanse bevolking, die veel 
rekening houdt met en respect heeft voor de 
relaties tussen mens en natuur, hebben het 
bewustzijn van de maatschappij verhoogd: er 
moet dringend werk gemaakt worden van de 
bescherming van de natuur.
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4/ Aanpassings
programma’s en 
integraal
waterbeheer

4.1. Klimaatsverandering en recHt op 
  ontwiKKeling in Het zuiden
De klassieke westerse industrielanden zijn grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde 
door hun gecumuleerde broeikasgasuitstoot.  Tegelijk stijgt de broeikasgasuitstoot van een aantal belangrijke 
groeilanden (India, China, Brazilië, Rusland, Mexico, Indonesië, …) aan een zeer sterk tempo.
Maar de landen in het Zuiden worden wel het zwaarst getroffen door de gevolgen ervan. De meeste 
ontwikkelingslanden liggen niet in een gematigde klimaatsgordel, en zijn daardoor het meest gevoelig.
Ze hebben ook minder mogelijkheden om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatsverandering. 
Ze hebben onvoldoende financiële middelen en technologische kennis om zich voor te bereiden op 
natuurrampen en andere gevolgen van de opwarming van de aarde. Vooral de minst ontwikkelde landen 
(MOL) en de kleine eilandstaten zijn uiterst kwetsbaar. 

Adaptatiemaatregelen moeten die kwetsbaarheid tegengaan
De impact van de klimaatopwarming op landbouw, 
watervoorziening, biodiversiteit, gezondheid en 
infrastructuur vormen een acute bedreiging voor de 
ontwikkelingskansen van deze landen.
Alle (bescheiden) pogingen om de Millenniumdoel-
stellingen te bereiken en de armoede uit de wereld 
te bannen dreigen een maat voor niets te zijn als 
gevolg van de impact van de klimaatsverandering. 

Gezien hun historische verantwoordelijkheid in 
de globale klimaatproblematiek hebben industrie-
landen en OPEC-landen niet alleen de morele 
plicht om zelf ambitieuze reductiedoelstellingen te 
realiseren, maar ook om ontwikkelingslanden te 
helpen om zich aan te passen aan de gevolgen van 
de opwarming van de aarde. Daarnaast moeten 
industrielanden ontwikkelingslanden ondersteunen 
in hun keuze voor een koolstofarme en duurzame 
ontwikkeling en het vermijden van ontbossing en 
bosdegradatie.

Bijzondere aandacht moet daarbij gaan naar een 
meer geïntegreerd beheer van water. De opwarming 
van de aarde heeft immers een belangrijke impact 
op de hydrologische cyclus, met een sterke toename 
van extreme omstandigheden (lange droogtes, toe-
name regenintensiteit en overstromingen, stijging 
zee waterniveau, vermindering grondwaterreserves 
e.d.).
Het UNFCCCrapport over financiële stromen 
schat dat 200 à 210 miljard dollar nodig is voor 
mitigatie-maatregelen tegen 2030, waarvan 46% 
(of 96 miljard dollar) in ontwikkelingslanden17).
Voor adaptatie-maatregelen is de schatting van 
de UNFCCC vooralsnog veel onnauwkeuriger: 
tussen de 49 en 171 miljard dollar, waarvan 28 à 
67 miljard voor aanpassingsprogramma’s in de 
ont wikkelingslanden. Het mag duidelijk zijn dat 
de ontwikkelingslanden deze bedragen nooit zelf 
kunnen genereren.

17) Dit is gebaseerd op een scenario dat tot meer dan 2°C opwarming zal leiden, dus de kosten van mitigatie 
(matiging) om onder de 2°C temperatuursstijging te blijven zijn wellicht hoger
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De wetenschappelijke kennis m.b.t. klimaats-
verandering is de laatste jaren doorgedrongen tot 
de beleidsmakers in Noord en Zuid. Het Zuiden 
weet dat er dringend werk moet worden gemaakt 
van aanpassingsmaatregelen om de negatieve 
gevolgen van ingrijpende klimaatsveranderingen te 
beperken.
Recent onderzoek (UNEP, 2007; IPCC, 2007) laat 
toe om de meest kwetsbare gebieden te definiëren 
op basis van verschillende criteria. Maar het is nu 
reeds duidelijk dat het Zuiden het meest vatbaar is 
voor de ernstige gevolgen van klimaatsverandering. 
Nemen we als voorbeeld Afrika.

unep grid africa climate change Vulnerability

Een snelle blik op bovenstaande kaart (UNEP/GRID, 
2007) toont aan dat de Afrikaanse savannezones 
en laaggelegen kustgebieden bijzonder kwetsbaar 
zijn voor de klimaatsveranderingen. Deze gebieden 
vertonen reeds een grote natuurlijke variabiliteit. 
De hoge bevolkingsdruk en de daaruit volgende 
niet-duurzame landbouwpraktijken verergeren de 
situatie nog. Men voorziet in vele Afrikaanse regio’s 
een negatieve impact op de voedselzekerheid en 
op de gezondheid (uitbreiding malaria).

De onderlinge links tussen verschillende ont wik-
kelings problemen vergt een integrale aanpak.
In hoofdstuk 3.3. werden de specifieke klimaat
gerelateerde problemen van een aantal regio’s 
besproken.
Naast onmiddellijke actie op het terrein is echter 
ook een aangepast beleidsantwoord vereist.
In het Zuiden werd gekozen voor een twee ledige 
aanpak. Enerzijds is men specifieke aan passings
programma’s gaan uitstippelen.
Anderzijds wenst men klimaataspecten beter te 
integreren in de algemene beleidsstrategieën voor 
armoedebestrijding. Een verbeterde samenwerking 
tussen Noord en Zuid is één van de belangrijke 
succesvoorwaarden.

4.2.1. Specifieke aanpassingsprogramma’s: 
NAPA’s
De internationale gemeenschap ondersteunt het 
klimaatbeleid van het Zuiden op verschillende 
manieren. Zo creëerde de klimaatconventie van 
de Verenigde Naties (UNFCCC) nieuwe fondsen 
die ontwikkelingslanden helpen bij het opstellen 
van specifieke actieplannen voor aanpassing aan 
klimaatsverandering.
Deze zogenaamde NAPA’s (National Adaptation 
Programmes of Action) worden door de ont-
wikkelings landen zelf opgesteld. In die documenten 
worden aanpassingsmaatregelen opgelijst en 
gerangschikt volgens dringendheid en efficiëntie. 
De NAPA’s moeten gebaseerd zijn op een brede 
participatie; ze moeten complementair zijn met 
bestaande beleidsinitiatieven, en ze moeten kaderen 
binnen een visie waarin duurzame ontwikkeling, 
sociale rechtvaardigheid, gender en flexibiliteit een 
plaats krijgen. Een NAPA beschrijft de prioritaire 
aanpassingsmaatregelen en legt de link met de 
ontwikkelingsnoden van het land (o.a. geformuleerd 
in de PRSP, de Poverty Reduction Strategy Paper) 
en met andere nationale en multilaterale plannen 
en overeenkomsten.

4.2. aanpassing aan de Klimaatsverandering
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Een NAPA is dus een synthesedocument, waarbij 
er op basis van bestaande informatie over 
kwetsbaarheid en risico’s, concrete voorstellen 
worden gedaan om zich aan te passen aan klimaats-
verandering. Het is een belangrijk instrument in het 
mobiliseren van beleidsmakers via het aanreiken 
van bruikbare basisinformatie en duidelijke 
specifieke maatregelen.

Burundi
In het diagnostische gedeelte is er aandacht voor de veranderende 
neerslagpatronen en de daaruit voortkomende economische, sociale 
en ecologische effecten. In de Burundese NAPA komt integraal 
waterbeheer (IWB) meermaals aan bod. Het overzicht van de 
aanpassingsmaatregelen per sector vermeldt IWB als actiepunt in 
de watersector, de veeteelt, het landschapsbehoud en uiteraard de 
landbouw. Voorts meldt het document het belang van een geïntegreerd 
beheer van de natuurlijke hulpbronnen en geldt dit punt als één van de 
basiscriteria bij de selectie van prioritaire acties. Het is interessant om 
te zien hoe IWB concreet wordt gedefinieerd in de landbouwsector: 
het gaat om capaciteitsopbouw en vorming, het aanleggen van kleine 
dammen in laaggelegen gebieden om het water vast te houden, 
aangepaste aanleg van akkers en anti-erosie maatregelen, vorming 
m.b.t. opvang van regenwater, promotie van irrigatie met maatregelen 
tegen muggen d.m.v. het houden van eenden, aanleg van geïrrigeerde 
rijstvelden. Deze activiteiten zijn concrete aanpassingsacties die alle 
in meer of mindere mate onder de IWB-noemer vallen. Daarnaast 
besteedt de Burundese NAPA ook uitgebreid aandacht aan 
beheersplannen, capaciteitsopbouw en herbebossing. Er wordt echter 
onvoldoende ingegaan op de risico’s door gebrekkige implementatie 
van het plan. Zo worden er onvoldoende voorstellen gedaan om de 
zwakke overheidsinstellingen te versterken zodat die de handhaving 
van het NAPA kunnen garanderen. Het participatieve luik lijkt nogal 
snel afgehandeld te zijn, wat kan betekenen dat de kennis van de lokale 
gemeenschappen onvoldoende in rekening is gebracht.

4.2.2. NAPA’s in enkele landen waar PROTOS werkt

Hieronder gaan we kort in op de NAPA’s van enkele landen waar PROTOS actief is. 
Daarna bekijken we meer in detail de plannen van Ecuador.

We stellen enkele kritische vragen:
 Wordt er expliciet een link gelegd tussen de beschreven problematiek en de vooropgestelde acties?

 Hoe wordt de waterthematiek in het algemeen aangepakt in de NAPA’s?

 Welke rol krijgt integraal waterbeheer toebedeeld in het aanpassingsdiscours?

Gezien naar onze mening de waterproblemen een belangrijk, zo niet het belangrijkste gevolg zijn van de 
klimaatsopwarming, werd in het doorlezen van de NAPA’s daar extra naar gekeken.
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Democratische Republiek Congo
De Congolese NAPA focust op de kwetsbaarheid van de regen afhankelijke 
(overlevings-)landbouw en vermeldt water als één van de belangrijkste 
factoren voor de ecosystemen.
De Congolese NAPA legt de nadruk op een duurzaam beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen in het algemeen. Het boren van waterputten, 
erosiebestrijdingsmaatregelen en het inrichten van waterreservoirs zijn de 
belangrijkste watergerelateerde acties die de NAPA voorstelt.
Echter, er is geen gedetailleerde uitwerking van waterprojecten.
Hoewel de armen in stedelijk gebied de meest kwetsbare bevolkings groep zijn, 
opteren de opstellers van de NAPA hoofdzakelijk voor landbouwprojecten. 
Zonder het nut van die projecten in twijfel te willen trekken, is het vreemd 
om geen stedelijke projecten rond bijv. watervoorziening en riolering in het 
plan op te nemen. 
Globaal gezien vertoont de Congolese NAPA een gebrek aan structuur en 
is er onvoldoende aandacht voor het potentieel van integraal waterbeheer 
als aanpassingsstrategie voor klimaatsverandering.

Haïti
Integraal waterbeheer wordt niet vermeld in de Haïtiaanse NAPA. 
Er worden een aantal activiteiten opgelijst die samen wel onder de IWB 
noemer zouden vallen, maar een integrale visie hierop ontbreekt (of wordt 
toch niet geëxpliciteerd). De NAPA benadrukt duurzaam beheer van 
oppervlaktewateren en capaciteitsopbouw. Initiatieven ter bescherming en 
behoud van water worden niet bijzonder prioritair geacht in de rangschikking van 
actiemogelijkheden. De NAPA verduidelijkt de links met de PRSP en vergelijkt 
in een tabel de doelstellingen van beide nationale strategieën. De selectie van 
prioritaire projecten wordt niet enkel op basis van klassieke criteria beslist. 
Men kijkt ook naar de ruimere effecten van de projecten (impacts multiples). 
De link tussen het analysegedeelte en de voorgestelde acties is niet altijd 
even duidelijk. De projecten focussen onder andere op bodembehoud, anti-
overstromingsmaatregelen en kustbescherming.

Madagaskar
Het onaangepaste gebruik van de “water resources” wordt gedefinieerd als één van de 
grootste milieuproblemen in Madagaskar.
Duurzaam waterbeheer is een prioritair actiedomein van de NAPA. Concrete 
actievoorstellen omvatten onder meer het ondersteunen van lokale organisaties voor 
waterbeheer, en een verhoogde responsabilisering van de begunstigden van de 
projecten. De participatie van de lokale bevolking is een positief punt, als het ten minste 
niet ten koste gaat van de inzet van de overheid. 
Voorts besteedt de NAPA aandacht aan anti-erosiemaatregelen en herbebossing om 
de rivierbekkens duurzamer te beheren.
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Oeganda
De NAPA van Oeganda probeert te bepalen welke de beste interventie strategieën 
en concrete actieplannen kunnen zijn om op nationaal niveau de gevolgen van 
de  klimaatsverandering te bestrijden. Enkele uitdagingen die de efficiëntie van de 
implementering van een NAPA in Oeganda kan beïnvloeden zijn: een ontoereikende 
kennis van de klimaatsverandering en zijn gevolgen, wat mogelijks tot een slechte 
toewijzing van de middelen aan de verschillende sectoren kan leiden.
Daaraan gekoppeld een ontoereikende technische capaciteit, ontoereikende 
financiële middelen en zwakke institutionele en coördinerende mechanismen.
Met betrekking tot de watersector in het bijzonder benadrukt het rapport het 
sterk geïntensifieerde gebruik van de natuurlijke waterrijkdommen van Oeganda 
gedurende de laatste decennia. De NAPA waarschuwt voor extra kwetsbaarheid 
in de toekomst voor lokale watertekorten (bijv. in het noorden), de dalende 
waterkwaliteit en de degradatie van aquatische ecosystemen die ernstige 
verstoringen kunnen veroorzaken voor economische en sociale ontwikkeling, 
politieke stabiliteit, en vitaliteit van ecosystemen. Gezien het belang van water 
in de armoedebestrijding, verbetering van menselijke gezondheid en behoud 
van de ecosysteemfuncties, wordt het duurzaam beheer van de watervoorraden 
centraal geplaatst. Hoewel Oeganda niet specifiek IWB vermeldt als strategie in 
de adaptatie tegen klimaatsopwarming, is deze strategie al enkele jaren één van 
de belangrijkste prioriteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling: efficiënt, 
duurzaam en rechtvaardig gebruik van water. IWB kan in die zin beschouwd worden 
als een eerste stap naar een meer geïntegreerd en gecoördineerd beheer van 
ontwikkeling: efficiënte samenwerkingsverbanden tussen alle belanghebbenden 
op de verschillende niveaus.

Rwanda
De hoge kwetsbaarheid van de arme Rwandese bevolking wordt doorheen het 
actieplan benadrukt en in rekening gebracht met de overwegend regenafhankelijke 
landbouw. Integraal waterbeheer is in het Rwandese NAPA één van de zes 
belangrijkste strategieën voor aanpassing aan klimaatsverandering. De prioritaire 
projecten die vervolgens gekozen werden, concretiseren deze visie en omvatten 
onder meer irrigatieprojecten, activiteiten die de opslag van regenwater op 
lange termijn vergemakkelijken, anti-erosie- en anti-overstromingsmaatregelen. 
Het plan geeft een gedetailleerde omschrijving van de kwetsbaarheid van de 
Rwandese landbouweconomie voor klimaatsverandering. De NAPA bespreekt de 
invloed van veranderende neerslag patronen op hydro-elektriciteit, infrastructuur, 
landbouw, ecosystemen, gezondheid. Integraal waterbeheer wordt aanzien 
als de meest prioritaire actie en wordt vertaald in projecten ter verbetering 
van de toegang tot zuiver water, anti-erosiemaatregelen en in een verbeterd 
netwerk voor weerkundige informatie. Globaal gezien zijn de links tussen het 
analysegedeelte en de voorgestelde acties goed uitgewerkt. De implementatie 
van het plan zal echter afhangen van het politieke engagement van Rwanda en 
van zijn belangrijkste partners.
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Mali
Mali maakt onderscheid tussen verschillende sectoren die door de 
klimaats verandering getroffen zullen worden. De landbouw, waarvan 
meer dan 70% van de bevolking afhankelijk is, moet onder meer gesteund 
worden door een toenemend gebruik van aangepaste variëteiten en 
door een beter systeem van gegevensverzameling op het platteland van 
meteorologische metingen. Zo kan men beter de waterbalans voor de 
verschillende gewassen opmaken.
Voorts is het duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen (water, 
bossen en bodem) van uitermate belang voor het land.
In de praktijk komt dit neer op een Integraal Waterbeleid op bekkenniveau, 
aangezien bosbescherming, beperking van erosie en het behoud van 
bodemvruchtbaarheid deel uitmaken van deze benadering.
De energiesector is een derde belangrijke pijler binnen het NAPA: het 
belangrijk potentieel aan hydro-elektriciteit moet op aangepaste schaal 
en op een duurzame manier benut worden, en toelaten de druk op bossen 
door de hoge vraag naar brandhout en houtskool te verminderen. 
Zo kan men in de toekomst ook bodemerosie en woestijnuitbreiding 
beperken.
Als vierde belangrijke pijler in de NAPA staat de gezondheid centraal. 
Tenslotte schuift het rapport ook de algemene infrastructuur naar voor 
als belangrijke sector, om zo de aanpassingscapaciteit van de Malinese 
bevolking te verhogen tegen de gevolgen van de klimaatsverandering.

laKe geOrge - uganda
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4.2.3. Aanpassing aan klimaatsverandering 
in Ecuador
Ecuador heeft het Kyoto Protocol onderschreven 
en geratificeerd, alhoewel zij slechts instaan voor 
een beperkte bijdrage van de CO2-uitstoot op 
mondiale schaal, en er andere prangende actuele 
ontwikkelingsnoden zijn.
Binnen de Clean Development Mechanisms zijn  
tot op vandaag echter weinig concrete acties 
uitgevoerd op het terrein in dit kader.
Door het actuele gebrek aan kwantificering van de 
effecten van de klimaatswijzigingen, is het immers 
erg moeilijk om de nationale en regionale politiek  
effectief te beïnvloeden en te overtuigen van de 
nood aan aanpassingsprogramma´s (uit het HDR-
rapport 2007/2008 van de UNDP). Daarbij worden 
de klimaatsveranderingen door de politieke instan-
ties niet aanzien als een ontwikkelingsprobleem, 
maar als een milieuprobleem. Hierdoor zijn ook 
de fondsen die ervoor worden vrijgemaakt, erg  
beperkt.

In de jaren ´80 heeft Ecuador een aantal instituten 
opgericht alsook een goede wettelijke basis 
gecreëerd met strategische plannen voor be-
scherming van het milieu. Toch hebben de laatste 
regeringen bijzonder weinig aandacht geschonken 
aan dit thema (CE, 2007). 
De bestaande studies en uitgevoerde programma’s 
om Ecuador beter te wapenen tegen de effecten 
van de klimaatsveranderingen, zijn quasi allemaal 
gefinancierd door internationale fondsen. 

Deze studies en programma’s tonen aan dat 
volgende maatregelen effectief kunnen zijn:

● verhogen van de energieproductie uit kleine en 
middelgrote hydro-elektriciteitcentrales;

● terugdringen van de transmissieverliezen 
en efficiënter gebruikmaken van de fossiele 
brandstoffen;

● uitvoeren van een duurzaam bosbeheer met 
uitbreiding van de beboste oppervlakte door 
aanplantingen en tegengaan van ontbossingen;

● behoud en bescherming van mangrove-
ecosystemen;

● aanleg van drinkwater- en riolerings-
infrastructuur;

● verantwoord beheer van de graslanden voor 
betere voedselproductie van vee;

● investeringen in mestverwerking, compostering 
en recyclage in combinatie met verbeterde 
landbouwtechnieken;

● duurzaam stroombekkenbeheer met 
bescherming van de aanwezige waterbronnen 
en –voorraden;

● uitvoeren van een monitoringssysteem.

Echter, de geselecteerde en effectieve maatregelen 
zijn nog niet omgezet naar acties op het terrein.

Sinds januari 2007, met de nieuwe president 
Correa, blijkt daar toch een lichte kentering in te 
komen. In oktober 2007 organiseerde Ecuador 
een Klimaattop. De resultaten hiervan werden 
in mei 2008 voorgesteld in Lima op de top van 
Staatshoofden van Europa en Latijns-Amerika.

In het voorjaar 2008 werden 3 windturbines 
gebouwd op de Galapagoseilanden voor elek trici-
teits  productie. De Ecuadoriaanse regering wil 
namelijk op lange termijn de fossiele brandstoffen 
op de Galapagoseilanden bannen om het natuur-
patrimonium beter te beschermen. Door de 
werking van de windturbines zal jaarlijks 3.000 
ton CO2 minder worden uitgestoten en zal men 
300.000 vaten olie minder moeten transporteren. 
De locatie van de windturbines is uitgekozen na 
een zorgvuldige studie van de vliegroutes van 
verscheidene vogelsoorten. Het project kostte 10 
miljoen dollar. Toch wordt dit niet doorgerekend aan 
de gebruikers; de elektriciteitstarieven zijn zelfs 
gedaald.cOtOpaxi - ecuadOr
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het Yasuní-ITT olieveld initiatief

Op internationaal vlak heeft Ecuador begin 2007 een pioniersproject op vlak van duurzame ontwikkeling 

gelanceerd, dat de samenwerking tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen zou moeten stimuleren. 

Het betreft het zogenaamde Yasuní- ITT– project of Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) olievelden–project 

gelegen in het Yasuni nationaal park in het Amazonebekken. De Ecuadoriaanse regering stelde voor om de 

grootste petroleumreserve (geschat tussen de 412 en 1.531 miljoen ton ruwe olie of meer dan 20% van de 

reserve in Ecuador) in dit park, gekend om zijn enorm grote biodiversiteit, niet te ontginnen. Dit op voorwaarde 

dat er nationaal en/of internationaal fondsen worden vrijgemaakt die de verloren inkomsten voor Ecuador 

zouden compenseren, of 350 miljoen dollar over 10 jaar, eventueel via schuldkwijtscheldingen.

Yasuni is in 1989 door UNESCO uitgeroepen tot reservaat en verschillende wetenschappers beschouwen 

het gebied als één van de plaatsen met de hoogste biodiversiteit. Daarbij wonen er 2 inheemse stammen, de 

Tagaeri en de Taromenane, die hun traditionele levensstijl en hun isolement in Yasuni willen behouden.

Het Yasuní-ITT-voorstel werd als één van de 20 meest innoverende ideeën ter wereld geselecteerd (onder de 

2.000 voorstellen die werden ingediend) in het zgn. Clinton-initiatief.

Het project combineert groene ontwikkeling voor Ecuador 

met behoud van natuurlijke rijkdommen, inclusief de 

CO2-vastlegging en de verminderde uitstoot van fossiele 

brandstoffen door die niet te ontginnen (www.mmrree.gov.

ec en www.amazoniaporlavida.org). De vastgelegde CO2 

in het Yasuni-ITT-gebied komt overeen met maar liefst 436 

miljoen ton CO2, wat overeenkomt men een uitgespaarde 

“mitigation”-kost van 4,36 miljard dollar, berekend à 10$/ ton 

CO2.

Het voorstel lokte een concreet financieel engagement van 4 miljoen dollar van Spanje uit. Andere landen 

werden geïnspireerd door het voorstel: in Italië ondertekenden 46 parlementsleden een motie om het voorstel te 

steunen, Noorwegen en Duitsland toonden belangstelling, maar er kwamen te weinig échte dollars ...

Helaas wordt momenteel het vermijden van koolstofemissies door het beschermen van inheemse cultuur, 

erfgoed en biodiversiteit niet aanvaard als een wettelijk krediet van emissievermindering (CER) onder CDM van 

de UNFCCC.

Hierdoor verleende Ecuador in november 2007 toch een vergunning aan het Braziliaanse Petrobas om in 

een eerste veld (Blok 31) petroleum te ontginnen, wel nadat deze petroleummaatschappij haar project had 

aangepast rekening houdend met de exploitatievoorwaarden opgelegd door Ecuador.

Blijkbaar zijn de concrete inkomsten van oliedollars toch nog belangrijker voor de Ecuadoriaanse ontwikkeling.

Momenteel wordt wel een campagne opgestart die ijvert voor de erkenning van Yasuni-ITT-iniatieven als model 

voor de post-Kyoto-discussie.

yasuni ecuadOr



4.2.4. Overkoepelende strategieën voor 
ontwikkeling: PRSP’s
Naast specifieke, thematische documenten 
en actieplannen zoals de NAPA’s, bestaan er 
in het Zuiden ook overkoepelende nationale 
ontwikkelingsstrategieën die vaak een leidraad zijn 
voor het beleid.
De Millenniumdoelstellingen vermelden het belang 
van de ‘integratie van de principes van duurzame 
ontwikkeling in het beleid om het verlies aan 
natuurlijke hulpbronnen te stoppen’ (goal 7, target 
9). De integratie van integraal waterbeheer in het 
beleid werd bevestigd op de top van Johannesburg 
in 2002.

In de huidige context kunnen armoede bestrijdings-
strategieën zoals PRSP’s (Poverty Reduction 
Strategy Paper) belangrijke instrumenten zijn voor 
de ontwikkeling van het Zuiden. Het regelmatig 
updaten van deze documenten biedt kansen om 
de aanpassing aan klimaatsverandering - via onder 
meer integraal waterbeheer - te integreren in een 
transsectorale, overkoepelende strategie.

De PRSP is een document dat door een ont-
wikkelings land wordt opgesteld en een algemeen 
kader voor armoedebestrijding en ontwikkeling 
voorstelt. Hoewel de PRSP-benadering initieel door 
de internationale instellingen als de Wereldbank 
en het Internationaal Monetair Fonds werden 
ingevoerd, ligt de nadruk tegenwoordig sterk op 
het land-eigen karakter ervan. De PRSP wordt 
verondersteld de ontwikkelingsprioriteiten van 
een land vast te leggen. Het beschrijft sociale en 
economische maatregelen en maakt een balans op 
van de situatie. In theorie zou het document ook aan 
milieuaspecten aandacht moeten besteden, maar 
een analyse van de PRSP’s van enkele PROTOS-
partnerlanden leert dat dit niet altijd het geval is.

Daar waar alle onderzochte NAPA’s aandacht 
besteden aan de synergie met de PRSP’s, is het 
omgekeerd niet altijd zo dat men in de PRSP’s een 
bespreking van de klimaatproblematiek integreert.

Zo besteedt de eerste PRSP van Benin, geldend  
van 2003 tot 2005, de nodige aandacht aan water-
kwaliteit en –beschikbaarheid, maar stelt het geen 
geïntegreerde aanpak van de klimaatproblematiek 
voor. De participatief ‘vergroende’ tweede PRSP 
dateert van 2007 en heeft meer aandacht voor 
klimaatsverandering.
De onstabiele politieke situatie in DRCongo maakt 
dat dit land slechts een onvolledige interim-PRSP 
heeft opgeleverd, waarin klimaatsverandering 
eenvoudigweg niet aan bod komt. Ook Burundi 
scoort ondermaats. Mali besteedt uitgebreid 
aandacht aan de waterproblematiek, maar 
er ontbreekt een integrale langetermijnvisie 
waarin klimaatsverandering aan bod komt. In de 
Oegandese PRSP (2005) komen water en klimaat 
aan bod, al wordt integraal waterbeheer niet 
expliciet vermeld als vernieuwend denkkader in 
deze context. Rwanda haalt klimaatsverandering 
niet aan in zijn PRSP.

We merken dat de PRSP’s, ondanks hun zogenaam-
de volledigheid, klimaatsverandering onvoldoende 
behandelen. Ze bieden als overkoepelende 
strategie nochtans een uitgelezen kans om 
verschillende aspecten van ontwikkeling met elkaar 
te linken. Aandacht voor integraal waterbeheer is 
bijzonder relevant als antwoord op de effecten van 
klimaatsverandering op de waterhuishouding in het 
Zuiden. Toegang tot drinkbaar water en water voor 
de landbouw is een groot sociaal probleem dat enkel 
opgelost kan worden via een integratie van sociale, 
economische en ecologische maatregelen.

De beleidsmakers in het Zuiden mogen zich dan 
al min of meer bewust zijn van het probleem, het 
besef dat beleidsstrategieën ook daadwerkelijk 
aanpassingsmaatregelen moeten integreren, rijpt 
slechts langzaam.
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De fundamentele veranderingen door de klimaats-
verandering in neerslagpatronen, landgebruik en 
lokale omstandigheden vergen meer dan een louter 
technische reactie.

Zoals het IPCC in haar laatste rapport (2007) stelt, 
zou Integraal WaterBeheer een instrument moeten 
zijn om aanpassingsmaatregelen te bepalen en uit 
te voeren. In de praktijk is dit echter nog te weinig 
het geval.
Een volwaardig uitgebouwd IWB omvat het in acht 
nemen van verschillende maatschappelijke visies, 
het linken van waterkwaliteit met waterkwantiteit, 
het coördineren van land en waterbeheer, enz. 
Voorts kan IWB ook bijdragen tot het vermijden en 
het oplossen van conflicten tussen concurrerende 
gebruikers en zo leiden tot een onderhandelde 
en breed gedragen transitie naar een duurzamer 
maatschappij.

4.3.  integraal waterbeHeer voor beleid  
  en aanpassing

Beleidsmakers staan niet alleen in hun zoektocht 
naar de best aangepaste strategieën om respons 
te geven op de gevolgen van de klimaatswijziging. 
Naast de wetenschappelijke ondersteuning heeft 
ook het maatschappelijke middenveld en de 
individuele burger een belangrijke rol te spelen. 
Op internationaal vlak zenden de ‘Dialogues 
for Water and Climate’ bijvoorbeeld een sterke 
boodschap uit naar de beleidsmakers (IPCC, 2007). 
In België groepeert de Klimaatcoalitie een waaier 
aan maatschappelijke organisaties die zich inzetten 
voor emissiereducties en voor een betere integratie 
van klimaataspecten in hun activiteiten.
Ook in het Zuiden vraagt de lokale bevolking een 
aangepaste beleidsrespons. Zo zijn lokale ngo’s in 
Benin zich steeds meer bewust van de concrete 
gevolgen van klimaatsverandering.

De wetenschappelijke feiten en het brede maat-
schappelijke draagvlak zijn extra argumenten die 
beleidsmakers moeten overtuigen van het belang 
van aanpassing aan klimaatsverandering.
Een verbetering van de kwaliteit van PRSP’s 
en een implementatie van de NAPA’s zijn 
noodzakelijke verdere stappen. Dit is echter 
een gedeelde verantwoordelijkheid: het rijke 
Noorden dient de nodige steun te geven aan deze 
initiatieven. De historische verantwoordelijkheid 
van de geïndustrialiseerde landen is groot, maar 
een duurzame oplossing voor de huidige klimaat-
crisis is slechts mogelijk als ook de ‘nieuwe’ 
geïndustrialiseerde landen (groeilanden), de OPEC-
landen en de ontwikkelingslanden elk hun steentje 
bijdragen.

brOnnen:

- napa’s Van haïti (2006), madagasKar (2006), rWanda (2006), 
burundi (2007), demOcratische republieK cOngO (2006), 
Oeganda (2007, mali (2007)

- prsp’s Van deZe landen en benin

- unep / grid - arendal (2007). united natiOns enVirOnment 
prOgramme

- WWW.grida.nO 

- ipcc (2007) - WWW.ipcc.ch 
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De uitgewerkte voorstellen inzake het optimaal en 
rechtvaardig gebruik en het duurzaam beheer van 
het water worden aldus gedragen door (een groot 
deel van) de bevolking. Tegengestelde belangen 
worden zoveel mogelijk verzoend en conflictsituaties 
zoveel mogelijk voorkomen.

Deze visie is conform aan de missie van een 
“rechtvaardig, duurzaam en participatief water-
beheer” waar PROTOS voor staat.

De capaciteitsopbouw van lokale actoren (lokale 
gemeenschappen en de basisorganisaties die 
daarvan deel uitmaken, lokale besturen,…), de 
begeleiding van deze actoren bij het opzetten van 
participatieve beheermodellen voor bekkenbeheer 
maken deel uit van de strategie voor lokale 
ontwikkeling. Deze strategie moet de mensen lokaal 
in staat stellen om een antwoord te formuleren op 
de gevolgen van de klimaatsverandering en acties 
voor (pre)adaptatie voor te stellen.

Hieronder bespreken we kort enkele voorbeelden 
van programma’s uit partnerlanden van PROTOS.

4.4.1. Integraal waterbeheer en PROTOS
PROTOS past de principes van het Integraal 
WaterBeheer (IWB) in al haar programma’s toe. 
Het IWB beoogt een duurzame omgang met water. 
Hierbij houdt men rekening met zowel de veelzijdige 
waterfuncties (drinkwater, water voor landbouw en 
ambachtelijke of industriële activiteiten, water ten 
behoeve van de natuur en de ecologie) als met de 
diverse soorten gebruikers van het water en de 
impact van de acties op het hele gebied. Men heeft 
bovendien ook oog voor het behoud van het water 
voor de toekomstige generaties.

Waterprojecten uitvoeren zonder rekening te 
houden met hun effecten op de waterhuishouding 
bij de stroomafwaartse buren, kan de lokale 
ontwikkeling tegenwerken en kan een bron zijn van 
wrijvingen en conflicten.
IWB wordt vandaag door de wetenschappelijke 
wereld en de praktijkspecialisten beschouwd als dé 
aangewezen manier om een duurzaam waterbeleid 
te realiseren. Daarbij pakt men best meteen het 
waterbeheer van een volledig waterbekken aan. Met 
een waterbekken wordt dan bedoeld het volledige 
gebied dat een rivier, stroom of grondwatertafel 
bestrijkt met al zijn bronnen en zijrivieren. Het is 
echter duidelijk dat een dergelijke schaal meestal de 
mogelijkheid van een organisatie als PROTOS met 
haar partners overschrijdt. Toch kunnen bepaalde 
methodes en beleidsprincipes van IWB met succes 
aangewend worden in kleinere (sub)bekkens rond 
riviertjes en waterlagen.

IWB veronderstelt een diepgaande analyse van 
de waterhuishouding en een ernstig overleg en 
samenwerking met de diverse belangengroepen 
die bezig zijn met de lokale ontwikkeling in het 
betrokken (sub)bekken. Een beheerscomité 
samengesteld uit de diverse watergebruikers, 
lokale besturen en betrokken diensten staat in voor 
de sturing van het gehele proces. Deze werkwijze 
garandeert dat men kennis krijgt van en rekening 
houdt met de watertoestand in de deelgebieden 
en met de diverse belangen van mens en natuur. 

4.4. enKele acties van protos
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4.4.2. Integraal waterbeheer in Haïti
Ondanks de moeilijke sociaal-politieke context 
in Haïti, is PROTOS al jarenlang actief in het 
ondersteunen van het ontwikkelingsproces van 
Haïti, dit via acties die duurzaam waterbeheer 
promoten.
Sinds de aanvang van haar werking in 1977 voerde 
PROTOS talrijke projecten uit, vooral op het vlak 
van drinkwatervoorziening. De laatste jaren is 
PROTOS één van de voortrekkers bij het uittesten 
van concrete projecten rond het thema Integraal 
WaterBeheer (IWB), waarbij drinkwater, sanitatie 
en irrigatie nog steeds centraal staan als concrete 
actiepunten, maar dan wel op een zo geïntegreerd 
mogelijke manier.

Eén van deze IWB-projecten, weliswaar met 
focus op landbouw, situeert zich in het semi-aride 
noordwesten van Haïti in het stroomgebied van de 
rivier “Les Moustiques”. Dit project probeert in te 
spelen op de huidige en toekomstige problemen ten 
gevolge van klimaatsverandering (zie kaderstukje). 
Er werden verschillende vernieuwende initiatieven 
opgestart in samenwerking met de lokale partners 
in het streven naar een meer integraal en duurzaam 
waterbeheer. De terreinacties zijn verspreid over 
verschillende delen van het land (Centraal Plateau, 
Saut d’Eau, Terreneuve, Gressier), en verlopen in 
directe samenwerking met 5 partnerorganisaties.

In 2006 werd het programma uitgebreid met een 
innovatief project in stedelijk milieu (Cap Haïtien) 
rond drinkwater en sanitaire voorzieningen. 
De samenwerking met alle actoren betrokken bij 
lokale ontwikkeling staat centraal, wat zich meer en 
meer vertaalt in multi-partnerschappen. PROTOS 
stimuleert de samenwerking tussen internationale 
en nationale ngo’s actief in de betrokken zone, 
een grotere betrokkenheid van lokale besturen, 
samenwerking met lokale overheidsdiensten, en 
uiteraard de lokale watergebruikers. 
Deze worden via een proces van capaciteitsver-
sterking gestimuleerd tot een actievere rol in de 
ontwikkeling van hun gemeenschap. Daarnaast zet 
PROTOS in op netwerking, kennisuitwisseling en 
capaciteitsopbouw om een ruimere impact te ver-
krijgen op nationaal beleidsniveau. 
Dit loopt niet altijd van een leien dakje in een 
context waar het wettelijke kader niet helemaal 
duidelijk is, in een klimaat van politieke onrust of 
van onveiligheid.
De capaciteitsversterking i.v.m. drinkwatervoor-
ziening en integraal waterbeheer bereidt gemeen-
schappen en de verschillende actoren voor op de 
noodzakelijke aanpassingen aan de gevolgen van 
klimaatsveranderingen.

WaterOpslag Via middelgrOte dam aangelgd dOOr prOtOs Op mOustiques-riVier (haïti)
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Het stroombekken van de rivier Moustiques bevindt zich in het departement “Noordwesten” van 
Haïti, de droogste en meest achtergestelde regio van het land, ook wel de ‘Far West’ genoemd.
Het stroombekken van ongeveer 222 km2 wordt bevolkt door ongeveer 35.000 inwoners, 
voornamelijk landbouwers (overlevingslandbouw door productie van bananen, maïs, gierst, bonen, 
maniok, teelt van geiten en schapen).
Water is een extreem schaars goed in de zone, zowel voor drinkwatervoorziening als voor irrigatie. 
Werken rond water in deze streek betekent optimaliseren van dit schaarse goed. PROTOS werkt er 
sinds geruime tijd samen met de lokaal sterk verankerde ontwikkelingsorganisatie UEBH-ODRINO.
Gezien het belang van landbouw in de lokale voedselzekerheid en als voornaamste bron van 
inkomen in de regio werd, na een verdere analyse van de lokale problematiek (dalende hoeveelheid 
water ten gevolge van ontbossing, bedreiging van de voornaamste landbouwteelt banaan door de 
ziekte ‘sigatoka’), het project uitgebreid tot ingrepen over het gehele stroombekken, samen met 
ondersteuning van de landbouwproductie.
Zo werd er halfweg de stroom een dam gebouwd op de rivier om de snelwassende stroming te 
breken, en voor betere infiltratie en vasthouden van het water in de bodem. De positieve effecten 
zijn duidelijk zichtbaar. Ze tonen het potentieel van dergelijke bouwwerken voor de verhoging van 
de lokale productie en de bescherming tegen overstromingen.
Stroomopwaarts startte in de hoger gelegen gebieden een programma voor de aanplanting van 
fruit bomen in risicozones voor erosie. Het project leidde een 15-tal bewoners uit de streek, vooral 
vrouwen, op voor de kweek van zaailingen, die momenteel instaan voor de bevoorrading van het 
project. Zo werden in de jaren 2005 tot 2008 op deze kritieke locaties zowat 150.000 zaailingen 
verdeeld en aangeplant door 3500 families.
Aan de monding van de Moustiques is een vlakte van 10 km2 die in principe redelijk vruchtbaar 
is. Ongeveer de helft van het oppervlakte heeft een potentieel voor geïrrigeerde landbouw. 
De degradatie van de oude irrigatie- en drainagekanalen hadden de voorbije 20 jaar de 
productiecapaciteit sterk verminderd. Vooral de herhaaldelijke en langdurige overstromingen van 
de rivier leidden tot beschadiging van de landbouwgewassen, en in vele gevallen vernietiging 
van de oogst. Om het landbouwpotentieel van de vlakte optimaal te benutten moest dus in eerste 
instantie de frequentie, de graad en de duur van overstroming dalen.
Om een beter inzicht te verkrijgen in deze problematiek kon PROTOS-UEBH rekenen op de 
steun van een Amerikaans studiebureau, dat begin 2007 met een team neerstreek in de vallei 
voor een diepgaande analyse. Gedurende 2 terreinbezoeken werden de reeds door PROTOS-
ODRINO verzamelde gegevens, o.a. GIS-informatie18), aangevuld met meer specifieke data over 
bodemstructuur.
De studie leverde een set van alternatieve aanbevelingen, die men idealiter gezamenlijk moet 
toepassen voor een optimaal herstel van de vlakte. De uitwerking gebeurt in 2 etappes, met in 
de eerste fase structurele interventies voor een onmiddellijke controle van de irrigatiedebieten in 
bepaalde kanalen, en de verbetering van de drainagekanalen om het water sneller af leiden.
De tweede fase omvat meer langetermijn-ingrepen. Voor enkele ideeën was een bijkomende studie 
gewenst, zoals over een kunstmatige verplaatsing van de natuurlijke bedding van de rivier, om een 
spontane verplaatsing - met desastreuze gevolgen vandien - te voorkomen. Herbebossing van 
het waterbekken en de aanleg van een bufferzone met planten langs de rivier en de voornaamste 
kanalen worden sterk aanbevolen om het grillige karakter van de rivier tegen te gaan.
De resultaten op gebied van ontwikkeling voor de lokale landbouw zijn zeer goed: bij uitvoering van 
de eerste fase werd 291 ha vroegere marginale landbouwzone opnieuw productief, waardoor 57% 
van het potentieel van de vlakte benut wordt. De tweede fase zal 183 extra ha opleveren.
In de periode 2003-2007 kregen in hetzelfde stroomgebied 14.760 mensen toegang tot zuiver 
drinkwater.
En de partner UEBH-ODRINO past intussen de principes van “Gestion Sociale de l’Eau” en IWB toe.

18) Geografisch Informatie System
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4.4.3. Integraal waterbeheer in Oeganda
Het district Kamwenge ligt oostelijk van het meer 
“George” in West-Oeganda, en is één van de drie 
districten die aan het meer grenzen. Het omvat 
de lagere vallei van de belangrijke Mpanga-rivier, 
en nog een drietal andere kleine riviertjes. Een 
belangrijk deel van de voorgestelde actie speelt 
zich hier af.

Samen met twee partnerorganisaties (JESE en 
FORUD) en in samenwerking met het lokale district-
bestuur wordt ook hier in eerste instantie gewerkt 
rond drinkwater en sanitatie. Een verbeterde toe-
gang tot kwalitatief drinkwater is immers een eerste 
prioriteit voor een gezonde bevolking.

De visie van IWB wordt dan ook geleidelijk ver-
taald in het integreren van andere aspecten van 
ontwikkeling en in het duurzaam vertalen van de 
acties. Zo wordt volop aandacht besteed aan het 
duurzaam onderhoud van de drinkwatersystemen 
en zullen de verschillende beheerscomités van 
de drinkwaterpunten verenigd worden in over-
koepelende beheersstructuren. Daardoor zal een 
hoger aantal van watergebruikers de financiële 
leefbaarheid van de watervoorziening en het onder-
houd verbeteren. Verder wordt in het kader van 
IWB de verbetering van sanitaire omstandigheden 
ten volle geïntegreerd in de drinkwatervoorziening: 
ecologische toiletten, promoten van menselijke 
hygiëne, het monitoren van de drinkwaterkwaliteit. 
Ook wordt de Aidsproblematiek, die heel actueel 
is in de interventiezone, geïntegreerd in het 
sanitatie- programma. De levensverwachting van 
geïnfecteerde personen wordt duidelijk verhoogd 
door een verscherpte aandacht aan hygiëne die 
het oplopen van watergebonden ziektes helpt 
voorkomen.
Op het niveau van het waterbekken van Lake 
George pakt men andere belangrijke aspecten van 
IWB aan, zoals bestrijding van erosie en aan slibbing, 
ongecontroleerde ontginning van de moerassen of 
“wetlands”. In samenwerking met de lokale tech-
nische diensten, een Belgisch studiebureau en 
thesis studenten wordt een eenvoudig GIS-systeem 
op gesteld voor een aantal deelwaterbekkens.
In 2007 bestudeerde het project in detail de 
hydrologie van 1 rivier (Nkurungu) die in het meer 

uitmondt. In 2008 volgen dan 2 andere subbekkens.  
Ook staat een gedetailleerde studie van water-
vervuiling door de naburige mijnbouw en het 
gebruik van pesticiden uit de katoenteelt op het 
programma. Het is noodzakelijk om de kennis 
over deze subbekkens te verhogen en de diverse 
watergebruikers (mens, dier, natuur) te kennen. 
Daarom voert men metingen (neerslag, debiet-
meting, kwalitatieve water- en visanalyses) uit en 
zet men duurzame meetsystemen op in samen-
werking met de lokale diensten en overheden.

laKe geOrge Oeganda

Op het niveau van het gehele stroombekken is 
er recent een officiële samenwerking met en 
ondersteuning van LAGBIMO gekomen, de inter-
district “Lake George Basin Integrated Management 
Organisation”. Zij controleert in eerste instantie 
enkel de visserij (hoeveelheid) op het meer.
Het programma moet hen toelaten zich ook te 
concentreren op andere problemen zoals mogelijke 
vervuiling door koper en kobalt (vanaf de mijnbouw 
rond Kasese), vervuiling door stedelijk afvalwater 
(van Kasese en Fort Portal), de daling van de 
gemiddelde debieten in de riviertjes afkomstig van 
de Rwenzori-bergketen ten noordwesten en het 
hoogplateau ten oosten van het George-meer, de 
daling van het waterniveau van het meer, het belang 
van de wetlands (moerassen) aan de noordzijde 
van het meer, …
Het moet hen toelaten het geheel van de problemen 
beter te begrijpen en er oplossingen voor uit te 
werken.
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4.4.4. Integraal waterbeheer in Mali
In 2004 startte PROTOS een project in de 
binnendelta van de Niger, met Mopti als basis, een 
dichtbevolkte handelsstad en vissershaven voor 
meer dan 1 miljoen inwoners van de binnendelta.
De activiteiten worden uitgevoerd binnen het kader 
van Integraal Waterbeheer.

Concreet wordt gefocust op:
● het verbeteren van de toegang tot drinkbaar water 

door de aanleg van nieuwe drinkwaterputten, 
installatie van waterpompen en uitbreiding 
van bestaande drinkwaterleidingen in kleinere 
steden,

● het verbeteren van de sanitaire omstandigheden,

● het verbeteren van de mogelijkheden tot 
geïrrigeerde landbouwproductie (rijstteelt 
en groenteteelt) om de voedselzekerheid te 
garanderen, ervoor te zorgen dat de mensen in 
eigen onderhoud kunnen voorzien,

● integratie van de waarde van natuur en concrete 
acties zoals regeneratie van bourgou19).

Integraal WaterBeheer wordt o.a. bewerkstelligd 
door :
● een duidelijke relatie te leggen tussen de 

verschillende subsectoren van water zoals: 
drinkwater, irrigatie, veeteelt, visvangst, transport, 
toerisme, hygiëne, natuur;

● een duidelijker beeld te krijgen van de proble-
matiek van vervuiling en er iets aan te doen;

● door de samenwerking en het betrekken van de 
verschillende belangengroepen in het program-
ma: gemeentes en burgemeesters, provinciale 
autoriteiten, lokale dorpsgemeenschappen die 
meehelpen met de aannemers voor de bouw 
van irrigatie en drinkwaterinfrastructuur, lokale 
ngo’s die de bevolking vormen en warm maken 
voor het duurzaam beheer van de infrastructuur 
en voor mentaliteitsverandering rond sanitatie en 
hygiëne;

● een goede samenwerking met de staats dienst voor 
watervoorziening en internationale onderzoeks-
instituten zoals IRD20); hun onder zoeksdomein 
op nationaal-hydrologisch vlak wordt vertaald 
naar de lokale leef gemeenschappen in de inter-
ventiezone, net zoals deze laatste ook bruikbare 
informatie aangeven vanuit het terrein, inzake 
hun waterbehoeften, het opmeten van water-
standen, neerslaggegevens, ...;

● het opzetten van eenvoudige Geografische 
Informatie-Systemen (GIS) die de verschillende 
bronnen van oppervlaktewater in kaart brengen 
(zijarmen, meertjes, ...) en toelaten de acties 
beter te coördineren, te plannen en de resultaten 
ervan op te volgen;

● het realiseren van concrete verbeteringen 
voor het alledaagse leven om begrippen te 
introduceren zoals duurzame ontwikkeling en 
bescherming van ecosystemen, fauna en flora.

Integraal waterbeheer veronderstelt immers een 
evenwicht tussen het natuurlijke aanbod aan water 
en het bevredigen van de noden van de mensen.

19) Borgou is een lokaal voedergewas dat groeit aan de randen van de Niger en meegroeit met het stijgende water 
van de rivier

20) Institut de Recherche pour le Développement: internationale organisatie die wetenschappelijke projecten 
uitvoert m.b.t de relatie mens – natuur, o.a. actief in West-Afrika

irrigatieKanaal - mali
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In termen van realisaties werden tussen 2005 en 
2007 (3 werkjaren) volgende concrete resultaten 
bereikt met een budget van ongeveer 1.000.000 €: 

● de aanleg of herstel van in totaal 45 drinkwater-
punten in evenveel dorpen gelegen in de 4 part-
nergemeentes voor ongeveer 20.000 mensen;

● verbetering van toevoerkanalen voor 4 irrigatie-
perimeters van telkens 50 ha voor rijstteelt en 
de aanleg van 5 groentetuinen van 2 ha elk voor 
de verhoging van de voedselzekerheid bij 2.000 
families;

● 5 publieke ecologische latrines (in scholen 
en markten) om sanitaire omstandigheden te 
verbeteren, en via deze pilootacties een sneeuw-
bal effect te bekomen;

● uitgebreide integrale actie van sanering van de 
stad Mopti: grondige schoonmaak van de 30 km 
afvalwaterkanalen en verwijderen van 7.000 ton 
zwerfafval uit de stad, gevolgd door de opzet van 
duurzamere systemen van afvalophaaldiensten 
in samenwerking met andere actoren;

● talrijke vormingen van beheerscomités en lokale 
actoren voor capaciteitsopbouw;

● opzetten van duurzame samenwerkingsverban-
den tussen lokale overheden (gemeentes) en 
dienstverleners via contractualisering;

● ondersteunen van hydrologische opmetingen 
en opzetten van GIS voor de binnendelta met 
gedetailleerd onderzoek binnen 2 gemeentes in 
het kader van IWB.

PROTOS is niet de enige organisatie die ont wik-
kelings programma’s uitvoert rond water in deze 
streek. Wel wordt de werkwijze van PROTOS 
geapprecieerd vanwege de concrete implicatie en 
het betrekken van een groot aantal actoren (publiek, 
privé, ngo’s) en het grote aantal realisaties voor een 
relatief klein budget. Door lokaal te werken, maar 
tegelijkertijd wel de resultaten op een hoger niveau 
te kapitaliseren en te verspreiden, wordt de aanpak 
gewaardeerd en kunnen nieuwe acties gepland 
worden. Het programma startte in 2004 in 4 
gemeentes en is sinds begin 2008 uitgebreid naar 14 
gemeentes. De ervaringen worden geconsolideerd 
en de aanpak dient ook voor andere actoren en 
(lokale) ngo’s als een inspiratiebron.

4.4.5. Integraal waterbeheer in Ecuador
Via haar acties in Ecuador poogt PROTOS door een 
verbeterde en duurzame drinkwatervoorziening en 
integraal waterbeheer tegemoet te komen aan de 
noden van de bevolking en aan de gevolgen van de 
klimaatsverandering.

Het PROTOS-programma heeft zich met haar 
partners CEDIR en SENDAS van 1997 tot 2005 
geconcentreerd in het zuidelijke hoogland (Sierra) 
van de Andes. De opgebouwde expertise in de 
provincie Cañar (kantons Cañar, Suscal en El 
Tambo) in verband met de sociale opbouw rond 
drinkwater, sanitatie en irrigatie werd vastgelegd 
en uitgewisseld met de andere provincies van 
de Zuidelijke Sierra (in het bijzonder met Loja en 
Azuay). In 2006 werd een nieuw interventiegebied 
aan de kust opgestart en in 2007 werd in zee 
gegaan met de lokale partner CEFODI in de 
provincie Esmeraldas.

Via haar programma in Ecuador in de voorbije 8 
jaar kan PROTOS terugblikken op een geslaagd 
palmares. Hier volgt een kort overzicht van concrete 
realisaties. In de provincie Cañar, meer bepaald 
in de kantons Cañar, Suscal en El Tambo, steeg 
de bevoorradingsgraad voor drinkwater van 10% 
tot ongeveer 80%. Later werden ook drinkwater- 
en sanitatieacties opgestart rond Loja. Met de 
creatie van kantonale beheerstructuren ontvangen 
zo’n 180 drinkwatercomités in de 4 kantons een 
permanente begeleiding en dienstverlening 
voor een duurzame watervoorziening. Er werd 
geïnvesteerd in zowat 25 irrigatiesystemen, en in 
comités voor het duurzaam gebruik en beheer van 
deze systemen. De familiale landbouwbedrijven 
werden ook bijgestaan in de diversificatie van hun 
culturen en de vermarkting van hun producten. 
Dankzij bijkomende financieringen van de Europese 
Commissie konden ook 4 kleine afvalwaterstations 
gebouwd worden voor 4 gehuchten of gemeenten, 
met bijhorende rioleringen en collectorsystemen.

Het drinkwater-, sanitatie- en irrigatieprogramma 
tracht de natuurlijke rijkdommen zo min mogelijk 
te verstoren. Uiteraard is dit niet altijd eenvoudig, 
omdat daar PROTOS en zijn partners vaak 
geconfronteerd worden met het dilemma: water 
voor de mens of voor de natuur?
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Naast de concrete realisaties op het terrein 
is het opzetten van overlegstructuren met de 
lokale overheid en de lokaal georganiseerde 
watergebruikers minstens even belangrijk.

PROTOS heeft in samenwerking met de lokale 
actoren van enkele stroomgebieden en de 
lokale overheden op een participatieve manier 
bekkenbeheerplannen uitgewerkt en ook omgezet 
naar reële acties op het terrein. Als concrete 
interventies werden o.a. ingevuld: bescherming 
van waterbronnen via overeenkomsten met 
grond  eigenaars om de zone te omheinen en 
te herbebossen, toepassing van geïntegreerde 
land- en bosbouwtechnieken in de familiale 
landbouwbedrijfjes, de uitwerking van akkoorden 
om overbegrazing en de ermee gepaard gaande 
destructie van de unieke vegetatie in de “paramo” 
tegen te gaan, het voorzien van betere condities 
voor landbouw in de lagergelegen zones.

Daarboven heeft PROTOS intensief meegewerkt 
aan de verwezenlijking van een kantonnale wet 
voor Cañar die een legaal kader biedt voor de 
bescherming en het beheer van de natuurlijke 
waterrijkdommen in de stroomgebieden.

Om de kwetsbaarheid voor de effecten van 
klimaatsverandering te meten en in te schatten is 
de kennis van een beginsituatie nodig. PROTOS 
heeft, als belangrijkste speler binnen het regionale 
waterforum van de provincie Azuay, meegewerkt aan 
een inventarisatiestudie van de waterrijkdommen 
op provinciaal niveau. 
Dit liet ons toe een beheersinstrument te ontwikkelen 
voor het beheer van het water op kantonnaal en 
provinciaal niveau.
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mathematische modellen als hulpmiddel voor integraal 
water-en bodembeheer

PROTOS heeft in samenwerking met PROMAS, een onderzoeksinstelling van de Universiteit 
van Cuenca, tussen 2005 en 2008 een studie uitgevoerd naar de relatie tussen grondgebruik 
en waterbeschikbaarheid in 3 verschillende substroombekkens rond Cañar in het zuidelijke 
hoogland.

Het studiegebied wordt gekenmerkt door hoge en intensieve neerslagafvoeren in het 
regenseizoen en beperkte waterbeschikbaarheid in de droge maanden.
De studie is ontstaan uit de ongerustheid van de bekkencomités over de dalende water-
beschikbaarheid in de droge maanden. Daarom wil deze studie vooral te weten komen hoe 
de waterbeschikbaarheid in de droge maanden kan gegarandeerd en eventueel verhoogd 
worden.

Aan de hand van de opgebouwde, gekalibreerde en gevalideerde mathematische 
modellen heeft PROMAS scenario’s van achteruitgang, maar ook van vooruitgang van deel-
stroomgebieden gesimuleerd in functie van de bodem en de vegetatie.
Wanneer een gedegradeerd deel stroomgebied, gekenmerkt door graslanden, voor de helft 
wordt herbebost met inheemse soorten, kan het basisdebiet in de droge maanden tot 5 
keer toenemen. Wanneer ditzelfde voor 90 % wordt herbebost, kan dit basisdebiet zelfs 
tot 8 maal in volume toenemen. Omgekeerd zal het ontbossen van een natuurlijk bebost 
gebied voor landbouwgebruik de watervoorziening in de droge maanden ernstig bedreigen 
en reduceren tot slechts een 6de van het oorspronkelijke debiet.

Het nut van deze mathematische modellen is dat zowel de lokale overheid als de gebruikers-
comités inzichten krijgen hoe ze moeten omgaan met het beheer en de bescherming van 
hun waterbronnen en –voorraden.



5/ Conclusie

Water & klimaat: een 
grensoverstijgende uitdaging 
tot mondiale solidariteit voor 

duurzame ontwikkeling

De klimaatsopwarming is een wetenschappelijk feit. Tegelijkertijd staat ook vast dat de snel voortschrijdende 
klimaatsopwarming het gevolg is van de exponentiële toegenomen menselijke activiteit en energieverbruik 
met dito CO2-uitstoot, waarbij vooral de verbranding van fossiele brandstoffen sinds de industriële revolutie 
een grote rol heeft gespeeld en nog speelt.

Positief is dat op internationale schaal een enorme mobilisatie en samenwerking is ontstaan om de globale 
milieuproblemen en –uitdagingen in kaart te brengen. Nog nooit was de wetenschappelijke kennis over 
ecologische systemen en over de draagkracht van de aarde zo groot en door zoveel mensen gedeeld.

De te nemen acties worden onderverdeeld in 2 groepen:

●  beperking van de oorzaken van klimaatsopwarming door drastische daling van de CO2-uitstoot

 (mitigation of matiging);

●  aanpassingsmaatregelen die ons in staat stellen de negatieve gevolgen van het minimum-scenario  
(2°C opwarming) toch nog op te vangen (adaptation).
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(1) mitigatie, matiging of vermindering van emissies

Met z’n allen oefenen we druk uit op de ecologische draagkracht van de Aarde. Voor de toekomst 
zijn er 3 factoren die belangrijk zijn: de stijgende totale wereldbevolking (geschat op 9 miljard in 
2050), het energieverbruik en de manier waarop de energie wordt opgewekt. Het streven van 
ontwikkelingslanden naar meer welvaart is legitiem en niet af te remmen. Aan de andere kant weten 
we dat het absoluut onmogelijk is dat iedereen volgens een levenspatroon (consumptieniveau) 
zou leven als een gemiddelde Europeaan of Noord-Amerikaan. Nochtans staan nu al 1,3 miljard 
Chinezen en bijna evenveel Indiërs in de wachtrij om meer vlees te kunnen eten, een eigen computer 
en auto te hebben, een vliegreis te boeken en een moderne woning met elektriciteit en stromend 
warm water te kunnen bouwen.
En hopelijk volgen binnenkort ook nog de mensen van de echte ontwikkelingslanden.

Het is duidelijk dat in het terugdringen van de CO2-uitstoot en meer rationeel energieverbruik de 
westerse landen het voortouw moeten nemen, aangezien ons ontwikkelingsniveau model staat voor 
de rest van de wereld. Technologie kan hierbij een belangrijke rol spelen, maar veel belangrijker is 
een ware mentaliteitsverandering inzake consumptie.

Geografisch mag men zich niet enkel blindstaren op het “rijke Noorden” en het “arme Zuiden”. 
Zowat overal ter wereld bestaan er eliteklasses, ook in de ontwikkelingslanden, die met een hoge 
ecologische voetafdruk leven en “model” staan voor de minder bedeelden. De olierijke golfstaten 
zullen in 2008 het dubbel verdienen t.o.v. 2007 door de verkoop van het zwarte goud, terwijl ze dit 
geld investeren in het verder bouwen van luxe-wolkenkrabbers met air-conditioning en uitbreiding van 
luxetoerisme op plaatsen waar er nauwelijks zoet water is. In deze nieuwe uitlopers en draaischijven 
van de vrije markt wordt het “verlangen naar méér” blijvend opgewekt, en kan men terecht vragen 
stellen bij het duurzaam karakter van het bouwen van steden waar onvoldoende zoet water is en het 
ontzilten van zeewater, wat zeer energiebehoeftig is. Aan de andere kant wordt China in 2009 zeker 
de grootste uitstoter van CO2. Dit is te verklaren door de grote populatie met meer welvaart, maar 
ook door het ongelofelijke productieniveau van consumptiegoederen bestemd voor de wereldmarkt. 
Westerse consumenten zijn dus ook een deel medeverantwoordelijk voor de hoge energiebehoefte 
van China.

De grootste uitdaging voor de westerse economieën bestaat erin een model te ontwikkelen waarin 
een hoge menselijk levensstandaard voor allen verzoenbaar wordt met de draagkracht van de Aarde 
– een evenwichtsoefening tussen het vinden van echte materiële behoeften voor algemeen welzijn 
en duurzaamheid.
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(2) adaptatie of aanpassing aan de gevolgen

De klimaatsopwarming leidt ongetwijfeld tot een hogere kwetsbaarheid van de bevolking met een 
lagere ontwikkelingsgraad in het Zuiden.

De ontwikkelingslanden moeten zorgen dat de verschillende beleidsdocumenten op een coherente 
manier het aspect klimaatsverandering en de te plannen maatregelen hieromtrent opnemen. Hiervoor 
stelden heel wat landen een Nationaal Actieplan voor Adaptatie (NAPA) op. Dit is echter niet altijd 
afgestemd op de strategie tot ontwikkeling geformuleerd in de PRSP’s. We merken evenwel dat die 
landen nog met gigantische problemen inzake reguliere ontwikkeling kampen zodat de uitvoering 
van adaptatiemaatregelen zeker op zich zal laten wachten.

Daarom pleiten wij voor een veel grotere transfert van kennis en middelen voor het ondersteunen 
van ontwikkeling in het Zuiden, zodat deze gebieden die kwetsbaarder zullen zijn voor de gevolgen 
van klimaatsverandering, zich ook beter kunnen beschermen. Het is absoluut nodig het Zuiden te 
ondersteunen om hun verdere ontwikkeling ook zo klimaatsvriendelijk te laten verlopen, waarbij 
stijgende energiebehoeften op een duurzame manier worden opgewekt (zon, wind, water, ...), met 
het opzetten van openbaar vervoer, ondersteuning voor bescherming van vitale ecosystemen zoals 
water en bossen.

De studie van Stern (zie 2.3.1.) berekende dat investeren in aanpassing en beperking van de 
klimaatscrisis een lagere financiële kostenplaat heeft dan niets doen en enkel geld vrijmaken voor 
het zenden van noodhulp naar getroffen gebieden.

De actuele waterproblematiek in het Zuiden is bijzonder verontrustend. Op vele plaatsen is er sprake 
van toenemende fysische waterschaarste, raken onhernieuwbare waterbronnen uitgeput. Op andere 
plaatsen is de waterschaarste vooral van economische aard: er is voldoende water maar de financiële 
middelen ontbreken om dit water voor drinkwater, sanitatie en/of voor irrigatie te kunnen gebruiken.

Duurzaam watergebruik moet zich baseren op de hernieuwbare watervoorraad bepaald door 
jaarlijkse neerslag en binnenstromend oppervlaktewater. De schaal of het niveau waarbij integraal 
waterbeheer moet worden toegepast is algemeen genomen die van een rivierbekken. Dit laat onder 
meer toe: het maken van een hydrologische modellering, het berekenen van vraag en aanbod 
naar water, het nemen van maatregelen zoals bosbehoud, bescherming van waterecosystemen, 
een rechtvaardige verdeling tussen alle gebruikers, waterzuivering, waterhergebruik,… Een nauwe 
samenwerking tussen de belangengroepen van de bevolking en overheden in de goede verdeling 
van dit water is van wezenlijk belang voor de duurzaamheid. Een vorm van integraal waterbeheer 
gekoppeld aan “habitat”-planning, is ook nodig in de grootsteden van het Zuiden. Deze beschikken 
over onvoldoende tijd en middelen om te investeren in achtergestelde wijken voor voldoende 
drinkwater- en sanitaire voorzieningen, goede riolering en waterzuivering. Vooral de grote steden 
gebouwd in de vlaktes van rivierdelta’s zijn dubbel bedreigd: door de stijging van de zeespiegel 
samen met de blootstelling aan orkanen enerzijds, en overstromingsgevaar door de snelle run-off 
via rivieren bij stortregens anderzijds.

Een betere kennis van de watervoorraden en een beter beheer van water vandaag, dank zij Integraal 
Waterbeheer per rivierbekken, zal de bevolking ook beter in staat stellen om deze systemen zelf 
te beheren wanneer de hoeveelheden van zowel aanbod als vraag van water veranderen o.i.v. de 
klimaatsverandering. Het is een prima manier om toekomstige wrijvingen of conflicten rond water te 
voorkomen, nu en in de toekomst.
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(3) middelen

Er is een nog duidelijker uitgesproken engagement en solidariteit nodig tussen Noord en Zuid om 
deze laatste te ondersteunen om de gevolgen van deze klimaatsverandering te dragen bovenop alle 
andere ontwikkelingsproblemen. Er liggen enorme kansen in uitwisseling van kennis en expertise, en 
het onmiddellijk inzetten van “best beschikbare technologie” in de landen die al volop in ontwikkeling 
zijn.

De budgettaire voorzieningen om de Millenniumdoelen qua armoedebestrijding te bereiken zullen 
moeten aangevuld worden om de negatieve effecten van de klimaatsverandering op te vangen. 
Zelfs als de OESO-landen ooit eens 0,7 % van het BNP zouden besteden aan ontwikkelingssamenwerking, 
moet er nog bijkomend een investeringsfonds worden vrijgemaakt om het Zuiden te begeleiden in 
hun “adaptatie”-plannen.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet beschikbaar blijven voor het opstarten van 
de reguliere ontwikkeling van een land, en daarvan mag niet een deel gebruikt worden voor het 
opvangen van de gevolgen van de klimaatswijziging.

De OESO- en de OPEC-landen moeten hier ook extra in bijspringen: is het niet logisch dat wij onze 
ecologische schuld t.o.v. het Zuiden enigzins compenseren?

Onze individuele levensstijl veranderen is wellicht een hele kleine druppel, tenzij het daadwerkelijk 

ook de norm wordt van wat “goed leven” is, en dat we daar dan ook reclame voor maken ... 

Vele druppels samen maken een zee ...



COLOFON
Klimaat, Water & Ontwikkeling
september 2008

Medewerkers
Tekstvoorbereiding
Veerle Boriau
Steve Camerlynck
Tomas Dossche
Yanne Goossens
Jean Hugé
Peter Philips
Geert Vanderstichele
Katrien Van Hooydonk

Adviezen voor tekstcorrectie

Bart Van der Bruggen, CIT KULeuven
Wim Van Gils, Bond Beter Leefmilieu
Stef Lambrecht, PROTOS

Coördinatie en eindredactie
Tomas Dossche 
Geert Vanderstichele
Marc Despiegelaere

Taalcorrectie 
Jan De Mets

Vormgeving 
Lut Mathys

Druk
Druk in de Weer, Gent
deze brochure is gedrukt op gerecycleerd papier, 
met vegetale inkten en zonder vluchtige organische stoffen.

 PROTOS vzw
Flamingostraat 36
9000 Gent
België

 +32 (0)9 235 25 10
 info@protosh2o.org
 www.protosh2o.org



Klimaat, Water
& Ontwikkeling

K
lim

aa
t, 

W
at

er
 &

 O
nt

w
ik

ke
lin

g

met de steun van DGOS




