
Water en Landbouw
een snijpunt van vitaal belang

in tijden van klimaatverandering
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BIJ WIJZE VAN INLEIDING
Het snijpunt in deze brochure wordt gevormd door ‘water’ enerzijds en door ‘land-
bouw’ anderzijds. Een combinatie die in het verleden zorgde voor ongeziene sedentaire 
beschavingen. Nu ligt het samenspel aan de basis van ontwikkeling en vooruitgang; 
evenwel alleen bij een doordacht en evenwichtig gebruik.

Water heeft landbouw niet nodig. Het was er al voor de mens op het toneel verscheen 
en zal er nog zijn als zijn aanwezigheid op aarde er op zit. Landbouw daarentegen, die 
kunst en kunde om land doelgericht in cultuur te brengen, kan niet zonder water en 
zonder tussenkomst van de mens. Wat meer is: de sector landbouw is nu al de grootste 
watergebruiker.

Zoet water wordt schaarser. Niet het minst omdat ook andere watergebruikers -naast 
landbouw zijn dat industrie en huishoudens- hun deel steeds krachtiger zijn gaan 
opeisen. Hierbij mogen we de natuur, zeg maar fauna en flora, niet vergeten; regen-
wouden, savanne gras, bijen, de pimpelmees,… kunnen niet zonder water.

Als we nu al een waterintensief landbouwsysteem hebben, hoe veel meer water kan het 
nog opeisen?
Als landbouw nu al steunt op een hoog verbruik van fossiele brandstoffen, dan is het 
ver der in de lucht jagen van CO2 zeker geen optie, gezien de dreigende gevolgen van 
klimaat verandering. Bovendien zijn de gevolgen via de watercyclus het meest zicht baar 
in die landen die nauwelijks of niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de 
kool stofuitstoot van de voorbije eeuw. Wat met de vele landbouwers werkzaam in de 
familiale en kleinschalige landbouw, die als toekomstige werklozen naar de rand van de 
grootstad worden gejaagd?

Met velen zijn we op zoek naar alternatieven. Zo kunnen we de bedreigingen die in het 
algemeen rusten op de ecosystemen niet langer negeren; net zomin de vragende blik 
van onze minder gefortuneerde medeburgers in het Zuiden.

Hoe we het ook draaien of keren, landbouw moet een middel blijven en geen doel. 
Via landbouwproductie willen we mensen voeden. Ondanks de grote voedselproductie 
lijden ongeveer 870 miljoen mensen nog altijd honger en dat cijfer is al jaren hoog. 
Toeval? Of omdat voedselzekerheid geen prioriteit was en nog niet is?

De uitbreiding van het zoetwatergebruik botst tegen zijn eigen grenzen aan. Water naar 
waarde schatten is respect opbrengen voor de mens die er van leeft en tevens voor het 
grote ecosysteem waarvan hij deel uitmaakt. Met oog voor zowel kleine als voor grote 
ecosystemen, bekijken we in deze brochure niet alleen de bedreigingen, maar staan we 
ook stil bij de uitdagingen en gaan we op zoek naar oplossingen.
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1 WATER EN LANDBOUW: 
BASIS VAN BESCHAVING

Waterbeheer ligt aan de basis van het ontstaan van grote beschavingen. Het optimaal 
aanwenden van water zorgde voor de uitbouw van een landbouwstelsel dat voldoende 
voedsel produceerde, waardoor meer tijd vrij kwam voor andere cultuurvormen eigen 
aan menselijke samenlevingen.

Door toeval en kritische observatie verwierf de mens kennis over planten en eigende 
hij zich de gewoonte toe om te zaaien daar waar bos, struikgewas of grasland werd 
gekapt en in brand gestoken. Op verschillende plaatsen in de wereld ontstond zo regen-
afhankelijke landbouw. Of deze primitieve beheersing van landbouw nu oorzaak dan 
wel gevolg is van de overstap naar een sedentair bestaan, is niet heel duidelijk. Aan de 
oevers van rivieren ontstonden nederzettingen. De bewoners maakten gebruik van over-
stromingslandbouw waarbij men zaaide als het water zich terug trok. Deltagebieden 
en vruchtbare valleien vormden zo de bakermatten van de eerste beschavingen. Door 
dijkenbouw en inpoldering leerde de mens rivierwater via kanalen te laten vloeien naar 
de velden waardoor productieoverschotten ontstonden.

Creatieve landbewerkers ontwikkelden zich langzamerhand tot zelfstandige ambachts-
lui. Ze stelden allerlei werktuigen op punt en vonden nieuwe uit: een nieuwe arbeids-
ver deling zette zich door. Steeds meer individuen maakten zich los van de eigenlijke 
land  bouwactiviteit en legden zich toe op handwerk, siervoorwerpen, ruilhandel, archi-
tectuur,… Tussen 9.000 en 4.000 v. Chr. zijn in het Nijlbekken, in het Tweestromenland 
tus sen Tigris en Eufraat, aan de Ganges, aan de Indus en aan de oevers van de Gele en 
de Blauwe Rivier, onafhankelijk van elkaar, bloeiende landbouwgemeenschappen tot 
ontwikkeling gekomen. Ook latere beschavingen brachten gesofisticeerde irrigatie-
systemen tot ontwikkeling. Ondergrondse waterbeheersingtechnieken liggen ook aan 
de basis van de meer recente oaselandbouw.
Ⓒ
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Een elite stuurde al deze samenlevingen: de onderdanen hadden niet alleen af te rekenen 
met grillen van de natuur(-goden) maar werden ook onderworpen aan de macht van hun 
aardse vertegenwoordigers: farao’s, hogepriesters, leenheren,... In onze contreien moest 
tijdens de middeleeuwen voor het gebruik van water en wind via molens betaald worden 
aan de landheer (graaf ) omdat hij de vertegenwoordiger was van God op aarde.

Het beheersen van watervoorraden in functie van voedselvoorziening en de georgani-
seerde verdeling van die productieoverschotten uit landbouw, hebben beschavingen 
mogelijk gemaakt. Slecht beheer en verkeerd gebruik kunnen beschavingen ook breken: 
zo verdween de cultuur in de stad Uhr (Mesopotamië – Irak) waarschijnlijk aan de gevol-
gen van verzilting van de landbouwgrond. De Maya’s zagen hun steden ten onder gaan 
aan ontbossing en bodemerosie.

2 LANDBOUW: 
WERELDKAMPIOEN WATERGEBRUIK

Vandaag slorpt de sector landbouw wereldwijd zo’n 70% van het watergebruik op. 
Industrie staat voor 22% van het wereldwaterverbruik terwijl kleine ondernemingen 
(inclusief huishoudens) 8% opeisen. In nogal wat ontwikkelingslanden gaat zelfs meer 
dan 80% van het gebruikte water naar landbouw. In de westerse wereld is het vaak de 
industrie die de grootste watergebruiker is. Landbouw dient niet enkel voor voedsel-
productie, maar steeds meer worden gronden bewerkt voor onder andere katoen- en 
vlasvezels of voor gewassen waar biobrandstoffen mee gemaakt worden.

8% 
10% 

82% 

Lage- en midden- 
inkomenslanden 

Huishoudens Industrie Landbouw 

11% 

59% 

30% 

Hoge inkomenslanden 

8% 

22% 

70% 

Wereld 

Bron: World Water Development Report Bron: World Water Development Report.
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In elk van deze drie sectoren (zie grafiek) neemt de vraag naar water toe. Zo is niet alleen 
de toeristische industrie aan het groeien; ook worden er steeds meer huizen en apparte-
menten gebouwd die over meer waterkranen beschikken dan pakweg 50 jaar geleden. 
En zelfs al is in veel gevallen een spaarknop op toiletten standaard geworden en nemen 
we al vaker korte douches in plaats van zit- en ligbaden, toch blijft onze manier van leven 
-zeker in het westen- voor een hoog watergebruik zorgen. Dat heeft te maken met het 
feit dat we ons meer zorgen maken over ons direct en zichtbaar watergebruik (om en bij 
de 120 liter per dag/per persoon) en veel minder over ons indirect watergebruik.
Indirect water, ook wel virtueel water genoemd, is de hoeveelheid water die nodig is om 
een goed of dienst te produceren. Goederen invoeren die in andere landen geteeld of 
geproduceerd zijn, is indirect beslag leggen op een deel van hun watervoorraad.

INDIRECT WATER
Afhankelijk van zijn of haar levensstijl, de manier waarop de goederen  geproduceerd 
werden en waar ze vandaan komen, verbruikt elke persoon tussen de 1.500 en de 6.000 
liter water per dag. Zo heb je voor een kopje koffie 140 liter water nodig, voor 100 gram 
rood vlees 1.500 liter en voor een T-shirt 2.700 liter. Als ze over de nodige deviezen 
beschikken, kunnen landen de druk op hun eigen watervoorraad beperken door voedsel 
te importeren. Onderzoek van Abbaspour, Yang, e.a. heeft aangetoond dat internationale 
handel in voedsel globaal genomen gezorgd heeft voor een besparing van water.
Goed nieuws dus als we efficiënt watergebruik voorop stellen. Aan het concept ‘virtueel 
water’  kleven nog onzekerheden. Het is niet alleen erg moeilijk om de exacte hoeveel-
heid water te berekenen die een product nodig heeft, ook moet nagegaan worden 
of het product (katoen, tarwe, thee,…) geteeld wordt in een regio waar veel of veel 
minder regen valt en wie allemaal in die regio water opeist. Toch blijft men zoeken om 
dit instrument te verfijnen. Zo zocht een gemeenschappelijk team van de universiteiten 
van Utrecht en van McGill (Canada) naar een manier om de balans tussen grondwater-
gebruik en grondwateraanvulling in een gebied uit te drukken. Hierbij introduceerden 
de onderzoekers een nieuwe term: ‘grondwater-voetafdruk’.

HOE DUURZAAM SPRINGT LANDBOUW OM MET WATER?
Volgens Marc Bierkens (leider van het Utrechtse team) kan op basis van de huidige onder-
zoeksgegevens gesteld worden dat 20% van de grondwatervoorraad zwaar uitgeput 
wordt. Dit is nu al het geval in belangrijke landbouwgebieden in Azië, in het Middellandse 
Zeegebied en in Noord-Amerika. Hierbij lopen 1,7 miljard mensen het risico dat aan het 
huidige ritme van onttrekking binnen 10 jaar hun water-voorraden ontoereikend zullen 
zijn. De vraag naar zoet water houdt niet op; zeker niet als de wereldbevolking blijft 
stijgen. Verwacht wordt dat tegen 2050 moet voldaan worden aan de voedselbehoeften 
van 9 miljard mensen.
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3 WATERSTRESS EN WATERSCHAARSTE

De dagelijkse hoeveelheid water die per persoon ter beschikking is, hangt af van neer-
slag en bevolkingsdichtheid, maar ook van de beschikbare hoeveelheid oppervlakte - 
water (meren en rivieren).
In 1989 heeft de Zweedse hydrologe Malin Falkenmark de aanzet gegeven voor de vol-
gende concepten die met de jaren aan belang wonnen:
 • waterstress: als het jaarlijks zoet-wateraanbod per persoon ligt tussen 1.000 en 1.700 m³.
 • waterschaarste: een jaarlijks wateraanbod per persoon dat minder is dan 1.000 m³.
 • fysische waterschaarste: als de waterwinning de duurzame limieten nadert of overstijgt. 

Meer dan 75% van het rivierwater wordt gebruikt voor landbouw, veeteelt, industrie 
en huishouden (met inbegrip van hergebruikt water). Deze definitie, het relateren van 
het aanbod aan de vraag, impliceert dat in droge gebieden niet noodzakelijk water-
schaarste heerst.

 • economische waterschaarste: het menselijk, institutioneel en financieel kapitaal be perkt 
de toegang tot water. Het aanbod aan zoet water is (ruim) voldoende voor menselijk 
gebruik. Minder dan 25% van water uit rivieren wordt gebruikt. De keerzijde is dat grote 
bevolkingsgroepen geen toegang hebben tot schoon drinkwater en niet beschikken 
over irrigatiesystemen om voldoende voedsel te produceren.

Bij fysische waterschaarste kan het aanbod de vraag met moeite volgen.
Bij economische waterschaarste ontbreekt het aan financiële middelen, know how over infrastructuur, 
prioriteiten,… nodig om water uit rivieren te halen en aan te bieden voor consumptie.
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In hun 3e Wereld-water-ontwikkelingsrapport uit 2009 verwijzen de Verenigde Naties 
(VN) naar de toename sinds 1990 van de fysische waterschaarste in Noord-Oost-Afrika, 
het Midden-Oosten en Zuid-Azië. In een opvolgingsrapport uit 2013 stelt de VN dat tegen 
2025 meer dan de helft van de wereldbevolking bedreigd zal worden door periodes 
van waterschaarste. Diezelfde VN verwijst ook naar de economische waterschaarste die 
maar niet opgelost geraakt. Volgens het VN-agentschap Water (februari 2013) leven er 
zo’n 1,6 miljard mensen in regio’s met economische waterschaarste. Net als de toen-
malige Egyptische Minister voor Buitenlandse Zaken Boutros Boutros Ghali in 1989 en 
de Wereldbank in 1995, waarschuwde in 2009 ook VN Secretaris-generaal Ban Ki-Moon 
voor mogelijke oorlogen rond water als gevolg van waterschaarste.

TURKIJE HOUDT WEINIG REKENING MET LANDEN STROOMAFWAARTS

In Turkije ontspringen de Tigris en de Eufraat. 
Stroomafwaarts haalt Syrië 85% van zijn 
bevoorrading uit die 2 rivieren. Irak zelfs 
100%. Turkije is minder afhankelijk van beide 
rivieren maar startte in het kader van het 
GAP-project (Güneydoğu Anadolu Projesi) 
met grote waterinfrastructuurwerken.
Zo wordt de Ilusu-stuwdam gebouwd midden 
in Koerdisch gebied, op nog geen 65 kilometer 
van de Syrische grens.
Het project omvat de irrigatie van 17.000 km² 
land, de bouw van 22 stuwdammen en 17 
water krachtcentrales: het grootste complex 
waterkrachtcentrales ter wereld. Het project 
wordt grotendeels gefinancierd door Westerse 
geldschieters en gebouwd door Europese 
be drijven. Het land zet vooral in op hydro-
elektriciteit en wil tegen 2023, op de 100ste 
verjaardag van de moderne republiek Turkije, 
zelfvoorzienend zijn in energie. Nu al is de 
op brengst van tarwe, gerst en linzen bijna 
verdrievoudigd terwijl de katoenproductie in 
de regio gestegen is van 150.000 naar 400.000 
ton.

Ongeveer 100.000 Koerden zijn verdreven uit 
hun woongebied omdat de Ilusu-stuwdam 
hun valleien en land bouw gronden onder 
water zette. Syrië en Irak zien het debiet van 
de rivieren dalen. Dure irrigatiesystemen 
worden onbruikbaar. Als reactie op de 
Iraakse en Syrische kritiek, wil Turkije een  
zogenaamde “pijplijn voor de vrede” aan   -
leggen. Dat zou een leiding voor water zijn 
naar Irak en Syrië.
Beide landen zien dat niet zitten, omdat 
ze dan moeten betalen voor water dat via 
de natuurlijke weg toch al naar hun land 
stroomt. Er is ook een politieke reden: beide 
landen willen voor hun watervoorziening niet 
afhankelijk worden van Turkije.
Een andere oplossing zou zijn dat Turkije 
enkele ontziltingsinstallaties betaalt voor de 
be trokken landen, maar deze installaties zijn 
peperduur.
De inwoners van Irak en Syrië zijn slacht offer 
van de politieke impasse.
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4 WATER VOOR LANDBOUW: 
BLIK OP ENKELE UITDAGINGEN

De VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO verwacht tegen 2030 een stijging van 
de voedselvraag met 55% en tegen 2050 zelfs met 70%. De komende 25 jaar zal de 
graanproductie moeten stijgen van 2,1 miljard ton naar minstens 3 miljard ton, terwijl de 
huidige vleesproductie van 200 miljoen ton minstens zal moeten verdubbelen, aldus de 
wereldvoedselorganisatie.
Zal er straks nog water genoeg zijn voor landbouw?

HET MILIEU IS OOK EEN WATERGEBRUIKER
Bestaat een minder waterintensieve landbouw? Wat houdt dat in en hoe kunnen we die 
stimuleren? Want naast de waterslokop landbouw zullen ook de andere watergebruikers 
(toerisme, industrie en huishoudens) de komende decennia meer water claimen.  
Nu al leeft iets meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Het zoeken 
naar nieuwe watervoorraden en het veilig stellen van oude om te voldoen aan de 
stijgende noden, voedt nu al spanningen tussen de verschillende watergebruikers op 
verschillende niveaus (stad, provincie, land en regio).
Als we geen onherstelbare schade willen toebrengen aan onze leefomgeving, moeten 
we zorgen dat het milieu blijft beschikken over 55 à 60% van het hernieuwbare water  
via verdamping en neerslag. Indien de natuur niet zou krijgen wat ze nodig heeft, zou dit 
ten koste gaan van het correct functioneren van vitale ecosystemen.

Zo moeten wetlands (draslanden) benaderd worden als reservoirs van zoetwater en als 
plaatsen waar water natuurlijk gezuiverd wordt. De druk neemt toe om deze opslag-
plaatsen van water te gebruiken, nu meer water nodig is om een groeiende bevolking 
te voeden. Als meer draslanden verloren gaan, nemen de wateruitdagingen alleen maar 
toe. De rol van draslanden bij het verzekeren van watervoorraden is een maatschap-
pelijke keuze.

DE PÁRAMOS EN WATER
De ‘páramo’ vormt een fragiel ecosysteem in de hoge Andes dat bestaat uit meren, veen, 
grasland en struiken. Het is een belangrijk ecosysteem met tal van unieke vogel- en 
plantensoorten en een grote diversiteit aan kleine dieren. Die páramos zijn ook belang-
rijk omdat ze heel wat functies op zich nemen zoals het regelen van de watercyclus, 
dienst doen als opslagplaats van zoet water of als zinkput voor koolstof. Dat specifieke 
ecosysteem - ook wel spons van de Andes genaamd - kent talrijke problemen zoals: de 
voortgaande vernietiging van de vegetatie, het opschuiven van de landbouwgrens als 
gevolg van een onredelijke ingebruikname van gronden en van productie middelen, de 
verregaande verkaveling en de individuele toe-eigening van ‘páramos’. De mijnbouw, 
en meer bepaald de grootschalige mijnbouw, vormt een nog grotere bedreiging: niet 
enkel voor het ecosysteem als dusdanig, maar ook voor de sociale en culturele dynamiek 
die in de regio aan impact winnen. Deze grootschalige ontginning maakt overigens in 
heel Latijns-Amerika opgang en dient zich aan als het nieuwe ontwikkelingsmodel om  
inkomsten te genereren. Omdat deze páramos uit verschillende hoeken bedreigd 
worden, worden tal van acties ondernomen door lokale besturen, georganiseerde water-
gebruikers per stroombekken en beheercomités van drinkwater- en van irrigatie punten 
om ze te beschermen.
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MEER AANDACHT VOOR FAMILIALE EN KLEINSCHALIGE LANDBOUW!
Momenteel zijn er 500 miljoen mannen en vrouwen tewerkgesteld in de familiale 
landbouw. Samen onderhouden ze 2 miljard mensen; vertegenwoordigen ze 97% van 
de landbouwbedrijven en voeden ze een substantieel deel van de wereldbevolking.  
Het merendeel van deze boeren oefent de werkzaamheden uit in de informele sector.  
Ze boeren vooral om in eigen voedselbehoeften te voorzien en wat overblijft verkopen 
ze voor extra cash. Heel weinig slagen er in hun stem te laten horen.
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Veel vrouwen in ontwikkelingslanden zijn de spil van de lokale voedselzekerheid.

Meer en meer páramos verdwijnen waardoor de waterhuishouding 
en de biodiversiteit een zware klap krijgen.
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Geschat wordt dat in 2050 zo’n 70% van de wereldbevolking in en rond de grootstadzal 
wonen. Plattelandsvlucht heeft verschillende redenen. Zo worden plattelandsbewoners 
niet enkel miskend wat betreft toegang tot water via infrastructuurwerken; ze zijn even-
zeer het slachtoffer van groeimodellen, subsidies en dumping van voedseloverschot-
ten. Hierdoor komen kleinschalige landbouwsystemen onder druk te staan. Daar wordt 
vooral in het Zuiden een prijs voor betaald: minder verkoop en het verlies van een ruime 
landbouwdiversiteit die steunt op traditionele en veelal ecologische kennis.
Een landbouweconomie die werd opgebouwd vanuit plaatselijke behoeften, moet zich 
nu meer en meer plooien naar het wereldwijde marktgebeuren. Misschien is de tijd wel 
gekomen om plattelandseconomie een invulling te geven die beloftes inhoudt voor de 
toekomst. Dit kan door agrarische scholen en landbouwfaculteiten op te richten die lokale 
boeren ondersteunen als alternatief voor de moderne en grootschalige landbouw of 
door aan te sturen op een nauwere band tussen producent en consument zoals vroeger.

De mannen zijn vaak het huis uit, op zoek naar werk om hun gezin van een inkomen te 
voorzien. De vrouwen blijven dus alleen over om voor de voedselvoorziening te zorgen 
en tegelijk ook het huishoudelijke werk op orde te krijgen. Als ze dan ook nog eens  
stelselmatig gediscrimineerd worden als het aankomt op eigendom van land, beslissings-
recht of kredietverlening, dan hoeft het niet te verwonderen dat de productiviteit er 
onder te lijden heeft. Onlangs rekende de VN-voedselrapporteur Olivier De Schutter ons 
zelfs voor dat meer vrouwenrechten in de landbouw de honger wereldwijd met 17% zou 
kunnen terugdringen. Het toont eens te meer aan dat projecten zoals het boerinnen-
syndicaat in Tanzania (zie hieronder), die discriminatie van vrouwen bestrijden en inzetten 
op een betere opleiding en meer rechten voor vrouwen, een heel groot wapen kunnen 
zijn in de strijd tegen honger.

In Tanzania is (kleinschalige) landbouw nog 
steeds de belangrijkste tak van het economi-
sche leven. En het zijn vooral de vrouwen die 
instaan voor het werk op het land.
Maar het zijn ook dezelfde vrouwen die geen 
inspraak krijgen als het gaat om het nemen 
van beslissingen over het werk.
Daar wil het TWIFPT (Tanzanian Women in 
Food Processing Trust) iets aan doen.
Het TWIFPT is een boerinnensyndicaat in 
Tanzania dat de vrouw wil betrekken in het 
beslissingsproces van haar werk. Het brengt 
vrouwen uit verschillende gemeenschappen 
samen: om te luisteren naar hun problemen, 

om kennis over technieken en gewassen uit 
te wisselen in zelfgeorganiseerde workshops 
en ook om kredieten voor te schieten aan de 
vrouwen. Want veel vrouwen in Tanzania 
wordt nog steeds het recht op landeigendom 
of kredietverlening ontzegd, zodat het on-
mogelijk wordt om hun landbouwactiviteiten 
zelfstandig te ontwikkelen. Door de samen-
werking in het TWIFPT krijgen de boerinnen 
die kansen wel. Met het krediet kunnen ze 
investeren in hun toekomst en door het de-
len van kennis kunnen ze hun producten ook  
verbeteren, zodat ze deze aan een betere prijs 
kunnen verkopen op de markt.

VAKBOND VAN TANZANIAANSE BOERINNEN
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OPBOKSEN TEGEN EEN GEGLOBALISEERDE VOEDSELMARKT
Naast een efficiënter beheer van de watervoorraden dat de noden van alle water gebruikers 
respecteert, moeten we ook de grootste waterslokop, het mondiale land bouw systeem, 
op zich kritisch evalueren en bijsturen.
Zo’n 870 miljoen mensen waren tussen 2010 en 2012 chronisch ondervoed, terwijl er 
wereldwijd voldoende voedsel wordt geproduceerd. Dat is nog altijd 1 op 8. In zijn jongste
overzichtsrapport (State of Food Insecurity of SOFI–2012) wijst de FAO er op dat het 
aantal hongerlijders tussen 1990 en 2007 continu daalde, maar dat dit aantal sindsdien 
stagneerde. De organisatie betreurt deze evolutie en stelt verder dat in een wereld met 
ongekende technische en economische mogelijkheden het onaanvaardbaar is dat meer 
dan 100 miljoen kinderen onvoldoende te eten krijgen waardoor hun ontwikkelingskansen 
gehypothekeerd worden.
Daarnaast is er op de lokale markten ook vaak de negatieve impact van goedkoop (vaak 
gesubsidieerd) voedsel uit de grote exporterende landen. De lokale boer raakt zijn/haar 
producten amper kwijt op de lokale markt. Boeren vormen dan ook de grootste groep 
van de 870 miljoen mensen die met honger leven: 70%. Zonder een eerlijke markt   wer-
king kunnen zij niet leven van hun eigen landbouwactiviteiten, wat absurd is. Overheden 
moeten meer juridische zekerheid bieden aan degenen die het land bewerken.

EEN KOOLSTOFARME LANDBOUWPRODUCTIE STIMULEREN
We zullen ons niet alleen moeten afvragen waarom miljoenen mensen nog honger lijden 
en hoe de landbouwopbrengsten rechtvaardiger verdeeld kunnen worden. 
We zijn het onze medeburgers verplicht na te gaan wat moet gebeuren om de huidige 
landbouwproductiesystemen duurzamer en klimaatvriendelijker uit te bouwen. 
De CO2-uitstoot van zowel de geïndustrialiseerde als van de opkomende landen heeft  
invloed op de hele wereld. En omdat de natuur zich niet stoort aan landsgrenzen, is de 
ecologische globalisering zeer ingrijpend en bedreigend; vooral als je er niks mee te 
maken hebt ! De VN-rapporteur voor het Recht op voedsel, UCL-professor De Schutter, 
stelt dat tussen 45 en 50 procent van alle menselijke uitstoot van broeikasgassen  
ver oorzaakt wordt door de huidige methoden van voedselproductie, verwerking, ver pak-
king en transport. Door de klimaatopwarming worden de neerslagpatronen extremer. 
Vooral in het Zuiden worden de boeren uit de kleinschalige landbouw geconfronteerd 
met een weerpatroon dat veel grilliger is geworden: zo is de zaaiperiode veel moeilijker in 
te schatten dan vroeger, want er valt niets te oogsten als het na het zaaien te lang intens 
regent of maanden aan een stuk droog blijft. Deze boeren hebben de middelen niet om 
zich aan te passen aan de veranderende weersomstandigheden, met frequentere of meer 
extreme neerslag of droogtes.
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Extreme weersomstandigheden 
bedreigen tal van aardappelvariëteiten.

Boeren in de Peruaanse Andes stel len 
vast dat het verbouwen van bepaalde 
aardappelsoorten in recente jaren beter 
op grotere hoogtes kan gebeuren. Ook 
constateren zij dat de extremen in het 
weer steeds frequenter en onvoorspelbaar 
worden. Hierbij verwijzen ze naar over-
stromingen, neerslag (vaak hagel buien) 
en droogten. Deze extremen hebben 
grote invloed op de productiviteit van de 
diverse aardappelsoorten, maar ook op de 
genetische diversiteit. Het feit dat er een 
grote aardappeldiversiteit bestaat (zie foto) 
biedt (nog) de mogelijkheid variëteiten 
met elkaar te kruisen zodat ze beter aan 
de veranderingen en extremen aangepast 
kunnen worden.
Lokale kennis, ondersteund door het inter-
nationaal centrum voor de aardappel (CIP – 
Peru), maakt zulke aanpassingen mogelijk. 
Dat zoekproces naar aangepaste variëteiten 
heeft een grote invloed op de opbrengst per 
hectare.

Naar schatting 170.000 hectaren 
waar een bepaalde aardappelvariëteit  
optimaal gedijt, worden bedreigd door  
hogere temperaturen die deze soort als 
het ware uit deze klimaatzones verbannen. 
Dat alles heeft implicaties voor de lokale 
voedselvoorziening en dus ook voor de 
voedselzekerheid van de boerenfamilies.  
Door klimaatveranderingen consta teert men 
verder sterk gewijzigde ziektepatronen bin-
nen de aardappelvariëteiten.
Deze zijn veelal toe te wijzen aan het feit dat 
diverse ziekten, schimmels, in secten, enz. nu, 
door de hogere tem pera turen, ook op grotere 
hoogten heel goed gedijen.
Een studie van het internationaal technische 
studiebureau Soluciones Practicas (2008) 
schat dat in de volgende 50 jaar de opbrengst 
van aardappelculturen kan dalen met 18 tot 
32% als de variëteiten niet voldoende worden 
aangepast aan alle veranderingen.
De eerste gevolgen van klimaatverandering 
zijn al duidelijk zichtbaar, maar het is heel 
onduidelijk wat de toekomst in petto heeft 
voor de aardappel.

AARDAPPELBOEREN UIT DE ANDES MAKEN ZICH GROTE ZORGEN
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REGENAFHANKELIJKE LANDBOUW VERSUS IRRIGATIELANDBOUW
Regenafhankelijke landbouw neemt op aarde de grootste oppervlakte in. Hij kan nog 
geoptimaliseerd worden door planten duurzamer te beschermen tegen ziektes, gebruik 
te maken van verantwoorde bemestingstechnieken en een verbeterd bodembeheer, 
vooral in Afrika. Dit soort landbouw wordt toegepast op zo’n 80% van alle landbouw-
gronden en staat wereldwijd in voor 60% van de productie. Daartegenover staat dat 
40% van de landbouwproductie gebeurt op geïrrigeerde velden die 20% van het land-
bouwareaal innemen. Met een hogere productie per oppervlakte is geïrrigeerde land-
bouw dus productiever.

In subtropische en drogere streken is irrigatie een noodzaak, al is het maar omdat de 
regenval niet altijd regelmatig is. Afhankelijk van de streek zijn er 1 of 2 regenperiodes. 
Het is niet uitzonderlijk dat in een regenseizoen van 3 tot 4 maanden 60 tot 90% van 
de jaarlijkse neerslag valt. Bovendien kan bij hoge temperaturen en verdamping al snel 
droogte optreden. Daarom zijn technieken (zoals irrigatie) nodig zodat gewassen onge-
wenste droogteperiodes tijdens het groeiseizoen kunnen overbruggen. Een irrigatie-
systeem is dat deel van het landbouwsysteem dat zorgt voor de kunstmatige bevloeiing 
van de teeltgewassen. Deze systemen zijn zelden een individuele aangelegenheid en 
zijn niet als een louter technische aangelegenheid te beschouwen. Het water dat via een 
hoofd kanaal aangevoerd wordt, moet naar verschillende te irrigeren velden die (meestal) 
verschillende eigenaars kennen. Naast goede afspraken over het irrigatiemoment en  
irrigatieduur spelen ook technische ingrepen mee. Ieder wil immers maximaal profi-
teren van de irrigatiebeurt. Irrigatie vergt infrastructuur, uitrusting, energie, kortom 
in vesteringen, liefst overlegd en gepland in de tijd. Uitbreiding en systematisch onder-
houd van irrigatiesystemen, gedragen door degelijke lokale organisaties is voor arme 
landen dan ook een topprioriteit in hun ontwikkeling.
Irrigatiesystemen bieden enorme mogelijkheden, maar worden vaak op een ondoor-
dachte en niet-duurzame manier ingezet. Irrigatiewater vloeit soms waar geen gewassen 
staan. Of het vloeit ongebruikt naar lager gelegen delen en draagt zo bij tot bodemerosie. 
Bij inefficiënt gebruik bestaat verder het gevaar voor verzilting (zoutophoping) van de 
gronden of voor daling van het grondwaterpeil. Meestal wordt grondwater opgepompt 
als rivieren of stuwmeren te weinig irrigatiewater bieden of te ver liggen.

Irrigatiesystemen bieden enorme mogelijkheden.
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LANDGRABBING EN WATERGRABBING
Sinds kort kopen (of huren) nationale overheden en grote bedrijven (van Zweden over 
Japan en de Golfstaten tot China) landbouwgrond in het Zuiden op om zelf uit te baten. 
De jacht naar gronden beperkt zich niet tot Afrika. Ook in Azië en Latijns-Amerika kopen 
buitenlandse concerns en investeringsfondsen landbouwgronden. In veel gevallen  
wor den bij die transacties de lokale boeren niet gehoord en zo worden traditionele eigen-
domsrechten genegeerd. Buitenlandse opkopers of huurders verwijzen naar interne 
voedselproblemen: er is in hun eigen land te weinig vruchtbare grond om te verbouwen 
of een wateraanbod dat ontoereikend is. In sommige gevallen wil men via aankopen 
van land in andere continenten minder afhankelijk worden van de wereldvoedselmarkt; 
goedkoper aan biobrandstoffen geraken of katoen telen en verkopen met een hogere 
winstmarge. Ook het gebrek aan alternatieven voor financiële investeringen speelt  
een rol.

De Wereldbank heeft het over 56 miljoen hectaren (of twee keer de oppervlakte van 
Italië) waarover tussen oktober 2008 en augustus 2009 is ‘onderhandeld’. Onderzoekers 
van de Universiteit van Manchester (Philip Woodhouse e.a.) berekenden dat Saudi-Arabië 
tussen 2004 en 2009 in Sudan 376.000 hectare grond in leasing nam.
Uit een onderzoek van het Nederlandse Profundo (november 2012) in opdracht van 
Novib/Oxfam blijkt dat van alle grondaankopen in Afrika in de periode 2000-2010 er 66% 
bestemd was voor biobrandstoffen; in Azië ging het om 56% van de grondaankopen.
De grondaankopen in Afrika bestemd voor biobrandstoffen hebben een omvang van 18,8 
miljoen hectare of ongeveer 4,5 keer de oppervlakte van Nederland. Voedselproductie 
voor het eigen land wordt zo verdrongen naar minder vruchtbare gebieden die bovendien 
moeilijker bereikbaar zijn. Nogal wat overheden laten toe dat buitenlandse investeerders 
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Landgrabbing: gronden met het bijhorende water inpalmen en in cultuur brengen om de 
opbrengsten (granen, koffie, katoen…) te verkopen aan de andere kant van de wereld.
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watervoorzieningsystemen op de aangeboden gronden aanleggen. Immers, alleen 
met duidelijke garanties, vooral ook  op het vlak van water, kan land vlugger verkocht 
of verhuurd worden. Dit komt neer op waterroof. Hierbij komt dat de exploitatie weinig 
duurzaam is, zowel op sociaal, economisch als op ecologisch vlak. Hamvraag is dan ook in 
welke mate land- en watergrabbing de voedselsoevereiniteit in gevaar brengen…

AFVALWATER
Door de bevolkingsvlucht van het platteland naar de steden, verhoogt de vraag naar 
voedsel in de steden en ontplooien zich in de voorstedelijke gebieden meer en meer 
landbouwactiviteiten. De nood aan irrigatiewater voor deze velden en de nabijheid van 
stedelijk afvalwater zorgt ervoor dat in vele ontwikkelingslanden dit afval water recht-
streeks gebruikt wordt als waterbron voor de landbouw.
Op zich is dit slim bekeken: afvalwater is er genoeg want het is continu beschikbaar en 
boven dien bevat het meestal een verhoogde concentratie aan belangrijke voedings-
stoffen zoals stikstof, fosfor en kalium. In theorie klinkt dat mooi, maar: vaak wordt afval-
water ongezuiverd hergebruikt, wat ernstige risico’s voor de gezondheid en het milieu 
met zich meebrengt. Deze risico’s verschillen naargelang het type afvalwater. Afvalwater 
waarin menselijke uitwerpselen getransporteerd worden, bevat grote hoeveelheden aan 
virussen, bacteriën en parasitaire wormen. Wanneer gewassen geïrrigeerd worden met 
dit type ongezuiverd afvalwater en er onvoldoende beschermingsmaatregelen genomen 
zijn, kunnen boeren en consumenten besmet worden door deze ziektekiemen en ziektes 
oplopen als cholera of buiktyfus.

Industrieel en huishoudelijk afvalwater kan hoge concentraties zware metalen, nitraten 
of fosfaten bevatten. Deze vervuilende stoffen kunnen zich ophopen in de bodem of 
het grondwater en zo ernstige milieuproblemen veroorzaken. Zogenaamde eutro-
fiëring wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door fosfaten die overvloedig voorkomen in vele 
schoonmaakproducten. Hierdoor sterven vele andere planten uit en wordt de zuurstof-
balans in meren en rivieren verstoord. Normaal gezien is fosfor als voedingsstof slechts 
in geringe mate beschikbaar in natuurlijke bodems en vormt het voor veel planten een 
beperkende factor voor hun groei. Wanneer het echter massaal aangevoerd wordt via 
ongezuiverd afvalwater, kunnen bepaalde plantensoorten of algen hiervan profiteren 
en gaan woekeren.

VERZET TEGEN LANDROOF (LANGRABBING) IN OEGANDA

10 jaar geleden spanden 400 Oegandese 
landbouwersfamilies uit de regio Madudu, 
een rechtszaak aan tegen Kelawi Coffee 
Plantation, een dochter onderneming van de 
Duitse koffie gigant Neumann Kaffee Gruppe 
(NKG), omdat dit bedrijf hun gronden had 
ingepikt.

Na een decennium aandringen leek de zaak in 
de administratieve papiermolen te verdwijnen 
tot een magistraat begin april 2013 de boeren 
gelijk gaf in hun strijd tegen de multinational. 
Het bedrijf moet naast het teruggeven van een 
terrein van 2.500 hectare ook een vergoeding 
van 12 miljoen dollar betalen.

(onderzoeksrapport van Veterinarios sin Fronteras)
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5 LANDBOUW IN TIJDEN VAN 
KLIMAATVERANDERING

Overstromingen, droogtes en hittegolven komen steeds vaker voor. Vaak duren ze ook 
langer. Lange periodes van droogte worden afgewisseld met extreme regenval en zware 
stormen. Door deze overvloed aan neerslag op korte termijn, waardoor het regenwater 
niet op tijd in de bodem kan infiltreren, krijgt men overstromingen, modderstromen  
en verhoogde erosie. Het frequenter voorkomen van extreme weersomstandigheden 
heeft nefaste gevolgen voor de landbouw en bemoeilijkt de voedselvoorziening.

Een verklaring voor deze fenomenen wordt gezocht en gevonden bij de wijziging van het 
klimaat. Een consensus onder wetenschappers over de oorzaken van de opwarming van 
de aarde groeit: de massale hoeveelheden fossiele brandstoffen die de mens heeft ver-
brand en nog steeds verbrandt, zorgen voor een versnelde destabilisatie van het klimaat.
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Een groot deel van de landbouwgronden bevindt zich in laaggelegen gebieden in 
de buurt van de zee. De stijging van het zeeniveau bedreigt de landbouw.
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De stijging van de zeespiegel is een gevolg van het smelten van grote stukken landijs 
evenals van de stijgende temperatuur van het zeewater. De gevolgen zijn desastreus; 
zowel voor het drinkwaterbestand als voor menselijke activiteiten en landbouw.
Als de stijging van het zeeniveau zich doorzet (2 à 3 mm per jaar), dan wordt 70% van 
de wereldbevolking rechtstreeks bedreigd omdat zij in kustgebieden en aan grote 
riviermondingen woont. Een ander gevolg van deze stijging is, dat laaggelegen land-
bouwgronden zullen verzilten of dat grote stukken landbouwgrond overspoeld en 
geërodeerd worden.

Het afsmelten van gletsjers betekent dat er minder zoetwaterreservoirs in het hoog-
gebergte zijn. Dit brengt zowel de landbouw als de leefbaarheid in de valleien in gevaar. 
Door het afsmelten van gletsjers in het Aziatisch hooggebergte bijvoorbeeld komt er 
méér water in de ijsmeren dan er uit gaat. Zo ontstaat een enorme druk. Wanneer de 
druk hoog oploopt, kunnen de oevers van die ijsmeren, de natuurlijke dijken, breken 
en komt er eensklaps een grote watermassa vrij. Nog los van het feit dat die plotse 
waterkracht een enorme ravage kan aanrichten in de lager gelegen gebieden, betekent 
zo’n oeverbreuk ook dat er plots veel minder zoetwater voorhanden is, evenals minder 
schone energie en minder landbouwopbrengsten. Om dergelijke scenario’s te vermijden 
trekken dorpsgemeenschappen in Bhutan sinds 2009 de bergen in om weldoordacht 
water uit zeer moeilijk te bereiken ijsmeren te laten wegstromen vooraleer de oevers 
zouden instorten.

MATIGEN (MITIGATION) EN AANPASSEN (ADAPTATION)
We zullen maatregelen moeten uitwerken die tot doel hebben de klimaatopwarming te 
temperen – te matigen: om erger te voorkomen moeten de broeikasemissies nu dras-
tisch worden teruggeschroefd. Door het vertragingseffect zullen de maatregelen niet 
op 1,2,3 zichtbaar zijn. Dit matigen zal vooral een uitdaging zijn voor die landen die 
broeikas gassen uitstoten. Tezelfdertijd zal het nodig zijn om effectieve antwoorden te 
vinden op de vraag hoe we omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Deze 
‘aanpassing’ is vooral een uitdaging voor die regio’s die minder weerbaar zijn tegen de 
gevolgen van de opwarming van de aarde. Deze gebieden beschikken bovendien over 
minder middelen en mogelijk heden en  huisvesten daarenboven de meeste slachtoffers 
van de klimaat opwarming, die bovendien niet verantwoordelijk zijn voor de decennia-
lange CO2-uitstoot.

Wat en hoe? Door in de eerste plaats aan te sturen op een klimaatfonds waaruit minder 
gegoeden uit het Zuiden kunnen putten om zich te wapenen tegen de gevolgen van 
klimaatopwarming. Verder door een “landbouw” vorm te geven die geen roofbouw pleegt 
op milieu en mens. Het invullen van een koolstofarme landbouw kan inspiratie halen 
in het collectief geheugen van de regio; door droogte meer te zien als een ecologische 
uitdaging en iets minder als een fataliteit. Verder zal gerichter moeten gezocht worden 
naar methoden die het vochtgehalte en de vruchtbaarheid van de bodem in uitdrogende 
regio’s behouden. Dat kan gaan van waterafgevende korrels of gel waaraan organisch 
materiaal is toegevoegd of producten die de wortelgroei stimuleren tot systemen waarbij 
neerslagwater in de grond wordt gestuwd. Ten slotte moet ook het onderzoek naar 
droogteresistente gewassen bevorderd worden. Hiervoor kunnen vergeten inheemse 
planten in aanmerking komen.
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DROOGTE? PROBEER DAN REGEN TE VANGEN!

VROEGERE PRAKTIJKEN KUNNEN INSPIREREN

Halvemaanvormige dijkjes van 4 m diameter en Zaï-putten (30 cm in diameter en 15 cm diep) 
remmen afstromend water af. De toegediende mest zorgt voor voeding van de plant en verrijkt  
de bodem, waardoor meer water wordt vastgehouden en beschikbaar is voor de plant.

Ⓒ
 Ja

sm
ien

 W
ild

em
ee

rsc
h

Ⓒ
 Ja

sm
ien

 W
ild

em
ee

rsc
h

Boeren in Torodi (Niger) zijn sinds jaar en 
dag zelfvoorzienend en hangen dus voor 
hun dagelijkse voeding af van wat ze zelf 
produceren. Hun oogst volstaat nu niet langer 
om de hele familie te voeden, waardoor ze 
toevlucht zoeken tot voedselhulp. Zelf wijten ze  
de geringe productie van gierst, de lokale graan-
soort, voornamelijk aan droogte die volgens 
hen steeds ernstiger wordt. Vanuit wetenschap-
pelijke hoek is men niet zeker of het door de 
klimaatverandering minder regent in de Sahel 
tijdens de 4 maanden van het regenseizoen. 
Maar als het niet minder regent, waarom klagen 
boeren dan over stijgende droogteproblemen?

Het is veeleer ernstige bodemerosie dan minder 
neerslag die de boosdoener is en droogtestress 
bij het graan veroorzaakt. Een geërodeerde  
bodem kan immers veel minder regen opnemen 
en vasthouden. De erosiekorst verhindert de 
infiltratie van regenwater, waardoor het over-
grote deel van de regen stroomafwaarts weg-
stroomt. De slechte bodemstructuur houdt 
bovendien het weinige water dat wel de bodem 
binnendringt, moeilijk vast, waardoor het 
verloren gaat door verdamping of drainage.
Zo verdwijnt zeer veel regen en is er te weinig 
water beschikbaar voor de plant, met slechte 
oogsten en in extremis hongersnood tot gevolg.

Bodemerosie en de droogte die ze veroor-
zaakt, zijn zeker te bestrijden. Zo bestaat er 
een hele waaier aan een voudige technieken 
die bekend staan als waterharvesting; om
letterlijk water te oogsten en het niet 
verloren te laten gaan. Droogte tegengaan is  
in dit geval simpelweg een kwestie van 
zoveel mogelijk regen op te vangen. In het 
geval van Torodi worden momenteel dan 
ook traditionele waterharvestingtechnieken 
opnieuw geïntroduceerd bij de boeren. Zaï-
putten en halvemaanvormige dijken bij-
voorbeeld zijn technieken die verloren gingen 
doordat de jaren tussen 1950 en 1970 veel 
regen kenden en omdat men westerse moderne 
technieken probeerde te introduceren, zonder 
rekening te houden met de lokale context. Nu 
wordt onderzocht hoe deze oude technieken 
kunnen aangepast worden om in tijden van 

grote bevolkingsdruk, verminderde opbrengsten 
en verregaande bodemerosie van nut te zijn.
In zaï-putten en halvemaan-dijken hebben 
planten meer water ter beschikking doordat 
de putten en dijken een hindernis vormen 
voor het afstromend water, waardoor het tijd 
krijgt om te infiltreren. De structuren vangen 
bovendien ook wegspoelende en wegwaaiende 
bodemdeeltjes en organisch materiaal op 
zoals takken en bladeren die samen met de 
essentiële toediening van mest de bodem 
enorm verrijken. Dit stimuleert het bodemleven 
en verbetert de bodem structuur, waardoor 
het water beter infiltreert  en langer vast-
gehouden wordt. Zo hebben planten minder 
last van droogte en kunnen boeren dus door 
een kleine investering oogsten waar hun 
gewassen anders niet meer zouden groeien.
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DUURZAAM
Dé vraag die zich binnen deze context ook stelt, is hoe we dan globaal met water moeten 
omgaan? Integraal Waterbeheer (IWB) is een concrete piste met holistische aanpak.  
IWB wil de concrete toepassing zijn van het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ in relatie 
tot water. Het is een preventieve manier om veerkrachtig om te gaan met de gevolgen 
van klimaatverandering. Het water van een stroombekken moet zo verdeeld worden dat 
het de noden van alle watergebruikers uit dat bekken respecteert, nu en later, en met 
respect voor de natuur. Werken binnen het IWB-concept impliceert dat de toekomstige  
generaties gebruik moeten kunnen maken van dezelfde watervoorraden als de huidige 
generatie. Nu moeten niet alleen maatregelen getroffen worden tegen vervuiling 
en tegen de aantasting van het zelfreinigend vermogen van rivieren, maar ook tegen  
over  matig gebruik van de watervoorraden. Het opzetten van waterinfrastructuur werken 
in de buurt van de bron, brengt naast de lokale ook stroomafwaartse effecten met zich 
mee. Zo leidt ontbossing tot lagere debieten in het brongebied. Hierdoor daalt het 
wateraanbod voor de lagergelegen irrigatievelden. Het veelvuldig gebruik van pesticiden 
komt de kwaliteit van de grondwatertafel en van de rivier niet ten goede. 
Naarmate de participatie van lokale watergebruikers en lokale overheden mee op -
genomen wordt in nationale kaderwetten rond water, wint IWB aan belang. Ook een 
‘wateroverleg’ over de landsgrenzen heen, past in deze IWB-benadering. De jongste 
decennia is de inter gouvernementele samenwerking op het vlak van water trouwens 
toegenomen. 
De Niger Basin Authority (1980) in West-Afrika, de Mekong River Commission (1995) in 
Zuid-Oost-Azië en de Internationale Maascommissie (2002) in West-Europa hebben 
landen dichter bij elkaar gebracht om eerlijker, efficiënter en gebruiksvriendelijker met 
water om te gaan: gezamenlijke investeringen en doordachte waterinfrastructuurwerken.

INTEGRAAL WATERBEHEER IN RUTERANA, RWANDA
De natte valleigronden van Ruterana in Rwanda kenden recent een ware transformatie! 
PROTOS en zijn lokale partners passen principes van Integraal Waterbeheer in deze regio 
toe in hun activiteiten rond de bescherming en het gebruik van het stroombekken, de 
drinkwatervoorziening en sanitaire voorzieningen. Het stroombekken is met de lokale 
boeren grondig heringericht, mede dankzij de ‘Umuganda’, wat staat voor gemeen-
schapswerk. Elke laatste zaterdag van de maand wordt voorbehouden voor werken in 
algemeen belang.
De herinrichting en verlenging van een oud kanaal, in combinatie met regenwateropvang, 
irrigatie- en drainagegeulen, zorgen nu voor permanente waterbeschikbaarheid in de 
valleigronden. De lokale mensen legden in 2010 op de hellingen meer dan 5 ha nieuwe 
terrassen aan. Ze richtten verder een boomkwekerij op en plantten meer dan 10.000 
bomen en bodemfixerende grassoorten aan om erosie tegen te gaan. De boeren kregen 
vormingen zowel over nieuwe landbouwtechnieken, milieubeheer, onderhoud van de 
terrassen als over het belang en de verbetering van commercialisatie. En met succes! 
Zowel op economisch als op milieuvlak kwamen er mooie resultaten: het rendement is 
meer dan verdubbeld waardoor de boeren meer middelen hebben om te investeren of 
schoolgeld te betalen. De erosie is drastisch gedaald en het water wordt optimaal benut. 
Het zijn al deze actoren samen die Integraal Waterbeheer in praktijk hebben gebracht en 
het project van Ruterana hebben laten slagen.
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COMPENSATIE VOOR ECOSYSTEEMDIENSTEN
Ecosysteemfuncties zijn functies die de natuur biedt aan de samenleving. Voorbeelden 
hiervan zijn: het in stand houden van lokale regencycli, het reinigen van infiltratiewater 
tot zuiver grondwater, het leveren van mineralen voor de planten en biomassa voor de 
energievoorziening. Ongeveer 60% van die ecosysteemfuncties verslechteren of worden 
niet duurzaam gebruikt. Zo worden bovenstrooms (landbouw-)praktijken toegepast 
die nadelige gevolgen hebben benedenstrooms. Dat wordt bevestigd in een VN-studie 
uitgevoerd tussen 2001-2005. De antwoorden van de internationale gemeenschap 
werden vervat in de Conventie Biodiversiteit en in een tweede fase werden financierings-
mechanismen uitgewerkt en uitgevoerd.

INSPIRATIE UIT PERU
Ontbossing, niet alleen aan de bron maar over het hele stroomgebied; het veranderde 
en intensievere landgebruik, veelal met herbi- en pesticiden; de vervuiling van de water-
bronnen en de armoede van de families die deze veroorzaken, bedreigden zowel in 
kwantiteit als in kwaliteit de watervoorziening van de stad Myobamba (50.000 inwoners) 
stroomafwaarts in de Provincie San Martín. Door het verlies van de ecosysteemfuncties 
verhoogde bovendien de kostprijs van het drinkwater en werd de continuïteit van de 
diensten er sterk door belemmerd (bv. dat het hele jaar rond kwalitatief drinkwater voor 
Myobamba-stad beschikbaar is en niet alleen op bepaalde tijden van de dag of enkel in 
bepaalde maanden van het jaar).
Er werd een multidisciplinair en inter-institutioneel team samengesteld. Dit team werkte 
overeenkomsten uit  in overleg met de families bovenstrooms, gevestigd in de gemeente-
lijk beschermde gebieden, en de lokale watermaatschappij. Het doel was een win-win-
situatie te creëren én voor het milieu/de watervoorraad én voor de families bovenstrooms. 
Het watertarief werd ‘symbolisch’ verhoogd (met een Peruaanse Sol per aansluiting) en die 
verhoging wordt toegewezen aan de bescherming van de bovenstroomse ecosystemen 
(de drinkwaterwaterbronnen). Omdat het sociaal en cultureel een negatieve connotatie 
had, werd het begrip ‘cash betalingen’ hierbij zorgvuldig vermeden. Zo kwam men in 
dialoog uit bij het begrip ‘compensaties’. Het werd ingevuld als goedkope leningen, 
subsidies voor technische adviezen, ondersteuning bij infrastructurele werken, of een 
tegemoetkoming voor eco-prestaties geleverd door de bewoners van de gemeentelijk 
beschermde gebieden.

Integraal Waterbeheer (IWB) legt er de nadruk op dat water een gemeenschappelijk goed is 
en dat iedereen moet kunnen participeren in het beheer ervan.
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LESSEN LEREN
Dit participatief proces verliep stapsgewijs, gedetailleerd en werd uitvoerig 
ge docu menteerd.
De compensatie voor ecosysteemfuncties waarvan sprake, kan uitgroeien tot een 
mechanisme om biodiversiteit te beschermen en gelijktijdig de ecosysteemfuncties 
op lange termijn te garanderen. Zo kunnen economische ontwikkelingen en de 
verbeterde levens kwaliteit van de bevolking op lokaal, regionaal en nationaal niveau 
worden verzekerd. De geleerde lessen kunnen een basis zijn om de ontwikkeling van 
nieuwe financieringsmechanismen voor ecosysteemfuncties te inspireren. Zo vergroot 
de positieve impact voor de lokale, veelal arme bevolking en krijgen eco systemen meer 
kansen. De processen moeten door alle betrokken partijen kritisch worden gevolgd 
en de resultaten, indien nodig, bijgestuurd. Zo maak je het een ver ant woordelijkheid 
voor velen. Het kan ook een sociaal bindmiddel zijn met positieve gevolgen op diverse 
terreinen.

6 NOG MEER 
INSPIRERENDE KRACHTLIJNEN

AGRO-ECOLOGIE
De agro-ecologie is een wetenschappelijke subdiscipline die verwijst naar het samen-
gaan van agronomie (landbouwkunde) en ecologie. De term verwijst naar een breed 
scala aan landbouwtechnieken die passen binnen de lokale ecosystemen en aandacht 
hebben voor boslandbouw, biologische plaagbestrijding, zuinig watermanagement, 
groenbemesting, het door elkaar zaaien van gewassen en het op elkaar afstellen van 
landbouw en veeteelt. Het zijn bij uitstek technieken die via learning by doing tot stand 
zijn gekomen en niet van bovenaf zijn opgelegd. Het voorbije decennium heeft agro-
ecologie in wetenschappelijke kringen en in landbouwmiddens aan belang gewonnen.
Het team van de Britse landbouwdeskundige Jules Pretty van de Universiteit van Essex 
heeft een brede analyse van een 300-tal landbouwprojecten in 57 ontwikkelingslanden 
uitgevoerd. Hierbij werd aangetoond dat bij 44 projecten in 20 Afrikaanse landen ten 
zuiden van de Sahara, de opbrengst door agro-ecologische technieken binnen drie tot 
tien jaar tijd met 214 (!) procent is gestegen. Olivier Deschutter, speciaal VN-rapporteur 
voor het Recht op Voedsel, stelt in zijn eindverslag dat agro-ecologie bijdraagt tot een 
hogere productiviteit van de kleinschalige landbouw en verwijst hierbij onder meer naar 
het vermelde onderzoek van Pretty maar ook naar bevindingen van Altieri, Wezel e.a.  
Nog volgens Deschutter, geeft agro-ecologie een constructief antwoord op de klimaat- 
en biodiversiteitcrisis. Het huidige systeem van voedselproductie legt volgens hem geen 
rekenschap af voor de degradatie van het milieu.

KLEINSCHALIGE LANDBOUW
Kleinschalige landbouw stelt meer dan de helft van de actieve landbouwbevolking 
te werk. Deze organisatievorm moet opboksen tegen geïndustrialiseerde productie-
systemen. Jobverlies in de landbouw, vooral bij de jeugd, is het gevolg. De snelle 
groei van derdewereldsteden is het gevolg van de plattelandsvlucht, want op het 
platte land ontbreekt het aan toekomst perspectief. De afgelopen decennia werd die 
kleinschalige landbouw ondersteund door ont wikkelingsprojecten en/of via donorgeld. 
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Microfinanciering, meststoffensubsidies, makkelijker toegang tot de lokale markt, 
steun bij oprichting van aankoop- en productie-coöperatieven, kans tot aankoop van 
betere ploegen, vlottere toegang tot verbeterde zaden, inleiding tot verbeterde land-
bewerkingstechnieken,… deze ontwikkelingsprojecten brachten zoden aan de dijk: 
nogal wat boeren en boerinnen zagen hierdoor inderdaad hun inkomen stijgen.
Er kwamen uitwisselingsmomenten om van elkaar te leren, er werd gerichter geïnvesteerd, 
er was een productieverhoging.
Maar de snelle bevolkingsgroei, de daling van de wereldmarktprijzen, de steeds hogere 
levenskosten, de geringe winst marges, de onzekerheid, wegtrekkende jongeren naar de 
grootstad,… leggen een hypotheek op de geboekte vooruitgang. Ook de misoogsten 
als gevolg van extreme weersomstandigheden zorgen voor hoge druk. Als de voedings-
economie van morgen het aantal  hongerlijders en werklozen wil doen dalen, zullen 
ecologische landbouw systemen meer aandacht moeten krijgen.

DE OPMARS VAN STADSTUINBOUW
Stadslandbouw (urban farming) wint wereldwijd aan belangstelling. Naargelang de 
plaats heeft men het over urbane of over peri-urbane landbouw. In veel Afrikaanse steden 
wordt het gedoogd, hoewel sommige lokale politici het fenomeen liever kwijt dan rijk zijn. 
Met stadsland- en tuinbouw willen de initiatiefnemers bijdragen tot vergroening, een 
betere luchtkwaliteit, voedselvoorzieningen, tot gemeenschapsontwikkeling, verruimde 
recreatieve mogelijkheden en de korte-keten-voedsel-productie. Verschillende projecten 
zijn sociaal en ecologisch wel leefbaar, maar zouden strikt economisch bekeken hun doel 
voorbij schieten. Maar klopt dit wel?

In die kleinschalige stadsland- en tuinbouw schuilen ook leefbaarheid en duurzaamheid. 
Ten eerste is het een ideale buffer tegen ecologische risico’s of klimaatverstoringen, die 
gemakkelijk een volledige monocultuur van meerdere hectaren kunnen verwoesten. 
Verder is het ook een garantie op een duurzame, oordeelkundige ontginning en ver-
spreiding van oppervlaktewater. Ten slotte creëert stadslandbouw meerwaarde door de 
creatie van oase-microklimaat, educatie, samenwerking en opbouw van sociaal weefsel 
die er automatisch uit volgen. Een mooi voorbeeld vinden we in Noord-Senegal:

Agro-ecologie respecteert de biodiversiteit en pleegt geen roofbouw op mens en milieu.
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Een open waterleiding voedt 300 tuinen 
in Saint-Louis, Senegal.

GROENTETUINEN IN DE STAD
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Ten noorden van Saint-Louis, een bruisend 
kuststadje van 200.000 inwoners in Noord-
Senegal, vlak bij de grens met Mauritania, 
bevindt zich de stedelijke moestuin: zo’n 
300 tuinen van diverse formaten zorgen hier 
voor de groentevoorziening van Saint-Louis. 
Het geheel vormt een groene, aangenaam 
vochtige oase in een droog steppelandschap 
met voornamelijk verspreide bewoning, dorre 
grond met verspreide grassen en doornstruiken. 
Langdurige droogte is deze Sahelstreek niet 
vreemd. Bevloeiing van dit geheel wordt 
verzorgd vanuit een afgedamde, nabijgelegen 
zijrivier van de Senegal-rivier. Het water wordt 

opgepompt vanuit een barragemeer en gevoed 
in een open gecementeerde stenen aquaduct 
met een lengte van zo’n 7 km. De open water-
stroom creëert in een woestijnachtige omgeving 
een meer dan welkom microklimaat met 
bijhorende lokale, weelderige plantengroei en 
diersoorten. Wanneer de elektriciteitsfactuur 
niet tijdig betaald wordt, snijdt de leverancier 
de stroom onverbiddelijk af. Dan kan er geen 
water meer opgepompt worden en ontstaat 
een structureel tekort in de watervoorziening, 
die vooral de eigenaars van “stroomafwaartse” 
percelen treft. Iedereen betaalt namelijk een 
gelijk, forfaitair bedrag.

De lokale beheerders van de aquaduct stellen 
in eerste instantie voor om een gesloten pers-
leiding aan te leggen met bemeterde aftap-
punten. Daar zijn inderdaad een aantal 
voordelen aan verbonden. Dit zou het “wilde” 
en dus onbetaalde aftappen onderweg tegen-
gaan volgens het principe: de verbruiker 
betaalt. Bijkomend voordeel is een betere 
bescherming van de waterhygiëne. Na overleg 
met de beheerder en de lokale autoriteiten 
werden een aantal pijnpunten van enerzijds het 
bestaande en anderzijds het geplande systeem 
blootgelegd. Nu benut men onvoldoende de 
-naar de dimensies van de groenteplantage 
bekeken- ‘eindeloze’ waterbron. Maar ook 
de geplande aanleg van een persleiding zou  
binnen de kortste keren de schaduwrijke, 
weelderige groene vegetatielijnen en –punten 
onder druk zetten, en daarmee de aanwezige 
fauna. 

Het blauwe element “water” zou onherroepelijk 
uit de omgeving verdwijnen en de deur open 
zetten voor woestijnvorming, tot diep  in de 
moestuinomgeving; met neveneffecten als 
verschraling, opwarming, het verdwijnen van 
het typische oase-microklimaat...
Last but not least zijn er de scholen, die 
hier graag komen om de jeugd de basis van  
natuur en tuinbouw bij te brengen. Een water-
rijke omgeving bevat immers tal van uiterst 
educatieve blauwe en groene elementen. En 
de kwetsbare water hygiëne in een open leiding 
dan? Die is inderdaad kwetsbaar, maar onderzoek 
wijst uit dat een tekort aan water nadrukkelijker 
doorweegt op het ontstaan van ziekte, dan de 
kwaliteit ervan. Hierop aansluitend kan sanitaire 
bescherming van kwetsbaar open water mee in 
de leerprogramma’s opgenomen worden. Open 
water? Niets dan voordelen…
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WATERRECHTEN
De laatste jaren is het belang van de rechtenbenadering binnen de ontwikkelings-
samenwerking steeds groter geworden. Het recht op water en het recht op voedsel zijn 
daar twee belangrijke voorbeelden van. De rechten op water of voedsel zijn nog altijd 
geen consistent en afgewerkt geheel. Ze zijn verspreid over verschillende juridische 
afspraken en internationale convenanten, waarbij verdragen die al wat ouder zijn en 
bijgevolg een andere tijdgeest uitademen, “geactualiseerd” worden. Zo werkte een 
commissie van experts belast met de opvolging van het Internationaal Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) uit 1966 aan een eigentijdse 
in vulling van de artikels 11 (recht op een behoorlijke levensstandaard) en 12 (het recht 
op gezondheid). Bij het herschrijven van die artikels eind 2000 werd de nadruk gelegd 
zowel op een ‘minimumhoeveelheid noodzakelijke voeding die toereikend, adequaat 
en veilig is’ als op ‘de toegang tot toereikend, veilig, aanvaardbaar, fysiek toegankelijk 
en betaalbaar water’. In 2002 besliste de Economische en Sociale Raad van de VN deze 
‘actualisering’ (cf. General Comment N° 15) als mensenrechten te erkennen.

Alhoewel deze verklaring een serieuze stap voorwaarts was in een formele erkenning van 
het recht op water en het recht op voedsel, was en is het geen bindend document. Het 
zette niettemin de toon op internationaal niveau. Zo inspireerde het alvast tot wat meer 
eensgezindheid binnen de Europese Unie. Die kwam in 2010 met een verklaring waarin 
gesteld werd dat de toegang tot drinkwater niet alleen verbonden is met de rechten van 
de mens, maar dat die toegang ook integraal deel uitmaakt van het recht op een vol-
doende hoge levensstandaard en dus nauw verbonden is met de menselijke waardigheid.

Op 28 juli 2010 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie 
aan die het recht op water en sanitaire voorzieningen als een mensenrecht beschouwt. 
Hoewel ze niet dwingend is, betekent deze resolutie toch een krachtige aansporing voor 
de internationale gemeenschap. Verschillende landen hebben water in hun grondwet 
opgenomen, al dan niet met concretere afspraken.

 Stadstuinen in het Senegalese Saint Louis zorgen voor groen én voor inkomsten.
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Door de erkenning van deze rechten worden de mensen uit ontwikkelingsgebieden niet 
meer gezien als louter passieve ontvangers van hulp maar als actieve, belang hebbende 
burgers. Het geeft hun een middel om de staat op zijn plichten te wijzen, zoals die 
werden vastgelegd in akkoorden. Deze rechten kunnen dus als mechanisme dienen om 
zelfstandig te zoeken naar oplossingen op lange termijn. Daarnaast kunnen internatio-
nale akkoorden ook worden aangewend om conflicten tussen twee of meerdere staten 
aan te pakken (bijvoorbeeld bij de bouw van een stuwdam aan de grens of in geval van 
landroof). De erkenning van waterrechten is zeker een extra middel om tot oplossingen 
te komen. In internationale verdragen wordt trouwens dat recht op water meer en meer 
erkend.

HYDRO-DIPLOMATIE
Waterschaarste veroorzaakt ook weinig bekende maar daarom niet minder explosieve 
binnenlandse conflicten tussen stad en platteland, tussen centraal en lokaal bestuur, 
tussen arm en rijk, tussen etnische groepen... In India brengen grootgrondbezitters kleine 
boeren in problemen, wanneer die eersten zware pompen installeren waardoor het diepe 
grondwaterpeil onbereikbaar wordt voor de minder kapitaalkrachtige landbouwers.
Dit ‘ontfutselen’ van water is een vorm van waterroof/watergrabbing te vergelijken met 
landroof/landgrabbing (zie p.15). Langdurige wrevel en opgekropte irritatie over groot-
schalige afdammings- en irrigatieprojecten kunnen aan de andere kant van de grens vlug 
tot ontlading komen. Bovendien is de internationale wetgeving onbevoegd gebleken in 
het realiseren van een billijke verdeling van de gemeenschappelijke watervoorraden. 
In regio’s waar stroomopwaartse buren een aanzienlijk deel van het rivierwater zouden 
opeisen, kan hydro-diplomatie bijdragen tot grensoverschrijdend waterbeheer. Tussen 
1820 en 2007 zagen meer dan 400 internationale waterverdragen het levenslicht. 

Toegang tot water is geen voorrecht maar een recht.

Ⓒ
 D

irk
 Li

br
ec

ht



Water en landbouw                                                                                                  27 

Het zou dus kunnen dat oorlogen uitbreken in regio’s waar water zo schaars is dat men 
spreekt over het ‘blauwe goud’. In de moderne geschiedenis vallen gelukkig geen oorlogen 
te noteren met de toegang tot waterbronnen als inzet. Gezamenlijk waterbeheer berust 
op duidelijke informatie-uitwisseling. Vandaar het belang om nog meer in te zetten 
op hydro-diplomatie om oorlogen te voorkomen. Water: brug van transparantie en 
verbondenheid.

SOCIALE VOORRADEN
Vraag is ook onder welke financiële, milieutechnische en sociale voorwaarden men een 
antwoord zal vinden op die wateruitdagingen. In het verleden hebben samenlevingen 
allerlei mechanismen en systemen ontwikkeld om zich aan te passen aan het feit dat 
grondstoffen schaarser worden. Die aanpassingsmogelijkheden zijn de zogenaamde 
sociale voorraden. Dit begrip werd na de val van het IJzeren Gordijn door de School 
van Kopenhagen op het voorplan gezet. Voorbeelden van zulke sociale voorraden zijn: 
regelgeving met voldoende draagvlak, goed werkende instellingen en een stelsel van 
sociale voorzieningen. Dit komt neer op het belang van participatie, van openheid in 
bestuur, van innovatie, van educatie en van sociale weerbaarheid.
Ook solidariteit kan je stimuleren en moet als een sociale voorraad gedefinieerd worden. 
Sociale voorraden vormen dus eigenlijk een buffer die de impact van milieuproblemen 
kan opvangen. Hoe kleiner de sociale voorraden, hoe groter de rechtstreekse impact van 
een uit de hand gelopen natuurfenomeen.

Investeren in de uitbouw van sociale voorraden betekent niet alleen de meest kwetsbaren 
in onze samenleving wapenen tegen rampen en conflicten, maar ook een klimaat creëren 
waarin de kansen op conflicten geminimaliseerd worden en onderhandelde oplossingen 
de bovenhand halen. Sociale voorraden zorgen voor veerkracht die verhindert dat 
frustraties uitgroeien tot zinloos geweld.

Toegang tot water is geen voorrecht maar een recht.
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UITLEIDING

“De economische crisis biedt ons een unieke kans om te investeren 
in verandering, om de bezem te halen door het kortetermijndenken 

dat de maatschappij decennia lang heeft geteisterd 
en het te vervangen door weloverwogen beleidsontwikkeling die in staat is 

om de enorme uitdagingen van de aanpak van de klimaatverandering  
en het tot stand brengen van een duurzame welvaart aan te gaan.”

Welvaart zonder groei – Tim Jackson – 2010 –pag. 171.

We staan op een snijpunt. We zijn er ons meer en meer van bewust - en hopelijk heeft 
deze brochure daartoe bijgedragen - dat we een ander productie- en consumptiesysteem 
op gang moeten helpen trekken: een systeem dat steunt op hernieuwbare energie, 
alleen gebruik maakt van grondstoffen die we kunnen recycleren en last but not least 
geen roofbouw pleegt op menselijke arbeidskrachten. Heel wat dodelijke slachtoffers 
op landbouwbedrijven kunnen vermeden worden door een striktere naleving van de 
Internationale Arbeidsnormen. Bovendien staat in de jongste editie van de ‘Climate 
Vulnerability Monitor’ te lezen dat door de klimaatopwarming jaarlijks zo’n 400.000  
mensen sterven. Twintig regeringen van landen uit het Zuiden die zwaar getroffen zijn  
door de klimaatverandering, vragen in deze studie (gepubliceerd in november 2012) 
aandacht voor deze stille crisis. Net zoals de draagkracht van de aarde haar limieten heeft, zo 
heeft ook de mens rechten die moeten gerespecteerd worden. Maar tussen droom en daad…

We staan op een snijpunt. De manier waarop we met onze grondstoffen en water 
in het bijzonder omgaan, zullen we grondig moeten bijsturen. Bij die noodzakelijke 
heroriëntering mogen we het uiteindelijke doel niet uit het oog verliezen: het werken aan 
een leefbare wereld met voedsel voor elk. Beginselvast werk maken van een duurzame 
ontwikkeling is in essentie ook vorm geven aan sociale rechtvaardigheid.
Het wordt dringend tijd de daad bij het woord te voegen: het duurt immers jaren vooraleer 
beslissingen met betrekking tot klimaat of duurzame landbouw zich vertalen in zichtbare 
resultaten.
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We haalden inspiratie bij en informatie uit: (in alfabetische volgorde)
•	 Dimensie 3: april-mei 2012 (Honger in een wereld van overvloed)
•	 FAO, the State of Food Insecurity in the World 2012 (SOFI)
•	 Energías renovables y medio ambiente (Huertos ecológicos en las afueras de la ciudad)
•	 Lesoir.be: le changement climatique amplifie les désastres naturels - novembre 2011
•	 MO*: juli-augustus + oktober 2012
•	 Profundo: Voedsel in de tank!? Een onderzoeksrapport voor Oxfam Novib
•	 Soluciones Practicas (ITDGroup): Papas nativas desafiando al cambio climático; 

Gutiérrez Raymundo 2008
•	 United Nations
•	 World Water Development Report 4
•	 Discrimination faced by rural women impacts negatively food security - UN-OHCHR - 

march 2013
•	 Report submitted by the Special Rapporteur Olivier De 

Schutter on the right to food - december 2010
•	 Veterinarios sin fronteras: Informe: “El expolio de recursos en África Subsahariana”
•	 Water & Landbouw in een internationaal perspectief - PROTOS - 2007
•	 Welvaart zonder groei - Tim Jackson - 2010

PROTOS
PROTOS wil helpen bij duurzame en bevrijdende processen die geïntegreerd 

zijn in de plaatselijke cultuur en sociale omstandigheden, en die moeten 

zorgen voor een beter welzijn van de kansarme bevolkingsgroepen 

in het Zuiden. Daarbij is water essentieel. Gezien zijn expertise op het 

terrein van water, komt PROTOS speciaal op voor een rechtvaardig, 

duurzaam en participatief waterbeheer in Noord en Zuid.

PROTOS vzw
Flamingostraat 36
9000 GENT - België
 +32 (0)9 235 25 10
info@protosh2o.org
www.protosh2o.org
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