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1.
Dames enHeren,
"Oneof thepoorest reasons for implementing
a development project is,because it ispossible"
Dezeuitspraakvan eenanoniemeAmerikaan richt zich
als eenwaarschuwende enmenigmaal beschuldigende
vinger naar ontwikkelingswerkers inhet algemeen en
naar de irrigatie-ingenieur inhet bijzonder.
Alvorens deopeningszin tetoetsen aan irrigatie zou
ik,voor diegenen onderUvoorwie irrigatie geenalledaagsbegrip betekent,enkele kenmerken ervanwillen
belichten.
Onder irrigatie kanwordenverstaan hetwinnen,transporteren enverdelenvanwater tenbehoevevan landen tuinbouw.Hetwater kanworden gewonnenuit rivieren,
meren ofuit de ondergrond.
Het transport kangeschieden door eenkanalen-ofbuizenstelsel,terwijlhetverdelen en toedienenvanhet
water aandeplant opvelewijzen kanplaatsvinden:de
ronddraaiende sproeiers zijnvooral nadedroge zomer
van 1976een steedsvertrouwder beeld geworden inhet
Nederlandse zomerlandschap. Eenandervoorbeeld isde
geïrrigeerderijstbouwUwel bekend vande aanlokkelijke
foto'svandegroene terrassenuit deaardrijkskundeboekenofvakantiebrochures van Indonesië ofdePhilippinen.

Ikzoumijnu inhetvolgende allereerst willenbezighoudenmet de toepassing van irrigatie enmij hierbij
willen beperken totdeproblematiek van irrigatie in
de DerdeWereld.
Latenwij speciale toepassingenvan irrigatie zoals
het regulerenvande temperatuur ofhet terugdringen
van zout indebodem,buiten beschouwing,dankan
irrigatieworden overwogen indienhet klimaat langere
of kortere periodenvandroogtevertoont,welkede
groeivan gewassenbeperken of onmogelijkmaken. Indat
geval zullende irrigatiemogelijkheden hoofdzakelijk
worden bepaald door devolgendevier faktoren:aanwezigheid,kwantiteit enkwaliteit vanwater,grootte en
verdeling van regenval enverdamping over het jaar,
bodemgeschiktheid, enmogelijke gewassenkeuze. Binnen
deze gegeven grenzen kan overhet algemeen een aantal
alternatieve irrigatie-oplossingen worden gevonden.Op
basis van kostenramingen enopbrengstprognoses kunnen
vervolgens kosten-baten analysesworden opgesteld en
kan eenkeuzevoor de besteoplossing wordengemaakt.
Valt nudezekosten-baten analysevoor hetbesteprojektvoorstel positief uit,dan is irrigatiemogelijk in
materiële zowel als ineconomische zin.
Het isverbazingwekkend hoeveel irrigatieprojektenin
hetverleden ennunog steedswerden enwordengeconcipieerd,voorgesteld enuitgevoerd opdebasisvanhet
onachtzaam verwisselenvan debegrippenmogelijkheid en
wenselijkheid.

Wij zijnnudan ook aangekomen op het punt,waarde in
het begingenoemdewaarschuwende vinger zichnaar ons
zalgaan richten: Irrigatie ismogelijk,maar ishet
ook wenselijk?
Inde eersteplaats gaat deze technisch-economische
benadering vaakvoorbij aan sociale enmilieu aspecten.
Aspecten,die eenvraagteken zouden kunnen plaatsen achter
ons projektvoorstel.
Nu ismen de laatste tientallen jaren zich er steeds
meer van bewust geworden,dat het falenvan irrigatieprojekten niet altijd is tewijtenaan een technisch
foute aanpak,maar dat invele gevallende sociale
aspecten nietvoldoende inhet projekt zijngeïntegreerd. Het isdaarom ookverheugend tebespeuren,dat
eengroeiende erkenning van deze aspecten inde studie
voor Tropische Cultuurtechniek aande Landbouwhogeschool
naarvoren isgekomen.
Ookonzehouding tenopzichtevan hetmilieu is
veranderd. NadeMilieuconferentievandeVerenigde
Naties teStockholm in 1971,deaktiviteitenvande
Clubvan Rome enanderebewustmakingsmanifestaties,
wordt bijvoorbeeld tegenwoordig indeVerenigde Staten
voor elk projekt een "Environmental Impact Statement"
verplicht gesteld.Verder zal ergeen Project Appraisal
ReportvandeWereldbankmeerwordenuitgegeven zonder
eenhoofdstuk "EnvironmentalEffects".

4.
Wij zouden inNederland met deze problematiek eigenlijkgeenmoeitemeer behoeven tehebben. Immers hebben
wij niet binnen onze grenzenhetuniekevoorbeeld van
twee zeer groteprojekten,waarvande doelstellingen
inslechts een luttele 20jarenvolkomen zijnveranderd
mede door eengroeiend milieubewustzijn? Ikdenk hierbij
natuurlijk aandeMarkerwaard enOosterschelde.
Toch ben ikvanmening,datwijmet de integratie van
sociale enmilieu-aspecten in irrigatieontwikkeling
alléén,het probleem vanmogelijk enwenselijk nog niet
geheel hebben opgelost.Er resteren onsnog tweeonderwerpen,die eenanalyse behoeven: éénophet gebied van
het concept enhet ontwerp van het projekt en een tweede
metbetrekking tothet projektvoorstel endebesluitvoering.
Wat het ontwerp betreft,blijkt dat er zichnogvoor
hiervan sprake is,vragenvoordoen die opde toepassing
van irrigatiebetrekking hebben.
Inhet prilste stadiumvan een irrigatieprojekt,namelijk
tijdensverkenning en identifikatie,zal allereerst de
vraagmoetenworden gesteld of erbehalve bevloeide
landbouwnog andere ontwikkelingenmogelijk zijn.Aan
de enekant kanmendenkenaanveeteelt,bosbouwof
visserij, enaande andere kant aanalternatief gebruik
vanwatervoorwaterkracht,navigatie of het terugdringen
van zout inkuststreken.Geziende grote enmenigmaal
onomkeerbare ingrepen inlandschap enmilieu die irrigatie
teweegbrengt ende toenemende schaarstevanwater,
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magmen niet lichtvoetig over dezevraag heenstappen.
Deze fasevanverkenning en identifikatiezal danook
plaatsmoetenvinden binnen eenraamvan een algemeen
onderzoek van ontwikkelingsmogelijkheden op regionale
of landelijke schaal.
Komenwij nu indevolgende fase,bij het ontwerp,
dan zienwij dat eenmultidisciplinaire aanpak,althans
voor projektenvan enige omvang,eennoodzaak is.Naast
landbouwkundigen encivieltechnici zullen ook economen,
sociologen,voorlichtingskundigen en eventueelmilieudeskundigen aandevoorbereidende studiesmoetenmedewerken.Wijmoeten echter hierbij nietvergeten^dat de
uiteindelijke vormvan het irrigatieprojekt althans
inhoofdzaak zalwordenbepaald door een samenspel van
landbouw enciviele techniek. Ikhebde indrukjdatdit
samenspel enigszins buiten hetvoetlicht iskomen te
vallen door de,overigens terechtenadruk,op hetmultidisciplinaire karakter van irrigatieplanning. Hoewel
dedialoog tussen landbouwkundige en civieltechnicus
juist door deze steedsmeer opdevoorgrond tredende
multidisciplinariteit isverbeterd,resteren er toch
nog eenpaarmisvattingen inditvoor deprojektvoorbereiding zobelangrijkeaspect.
Dezemisvattingen doen zichhoofdzakelijk voor indie
fasevanhet ontwerp waarvraag enaanbod van irrigatie
water aande enekant ende graad van irrigatieontwikkeling aandeandere kantworden bepaald.
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Laatmij ter toelichting deklassiekemanier vandat
gedeeltevandevoorbereiding van een irrigatieprojekt
dat opvraag enaanbod vanwater betrekking heeft,in
het kortvoor U schetsen:
. Uit analysesvan regenval enverdamping,envochthoudend vermogenvandegrond,wordendie perioden
inhet jaar bepaald waarin zichvochttekortenvoordoen.
. Uit degewassenkeuze,gebaseerd op klimatologische
en socio-economische overwegingen,wordt eengewassenkalender opgesteld.
. Deze gewassenkalender geeftvoor deduurvan het jaar
aan,welke gewassenverbouwd worden enwelk percentage
van het areaalmet gewassen bezetis.
. Hieruit kanmet behulpvanverdamping en regengegevens
dewaterbehoefteover het jaarworden berekend.
. Verder volgenuit regenvalanalyses ookdieperioden,
waarin zichwateroverlast zalkunnenvoordoen.
Drainagekriteria leidenvervolgens tothet bepalen
van debenodigde drainagecapaciteiten.
. Nu ishet de taakvoor de civieltechnicus-hydroloog
aande enekantvoldoendewateraanbod over het
jaar tegaranderen»opdat dewaterbehoeftewordtgedekt enaande anderekantdie technischevoorzieningen te treffen,welkedewateroverlast zullenopheffen.
Indehiervóór geschetste procedureword*;eencivieltechnische oplossing gevonden,diebeantwoordt aande

eisen,diedoor landbouwkundige criteria zijn gesteld.
Dit zal invele gevallen eengemaximaliseerde oplossing
geven,waarinwordt gestreefd naarhet opheffenvan
vochttekorten enwateroverlasten gedurende het gehele
jaar.
Uit het oogpuntvanhetmaximaal benuttenvangrond
enwater isdezebenadering mogelijk te rechtvaardigen.
Of dezebenadering optimaal is,valt nog tebezien.
Het blijkt immers,dat degrootstewaterbehoeftevoorkomt
indieperiode,waar indenatuur hetminste wateraanwezig isendat de zwaarste regens juist danvallen,
wanneer,geziendehogewaterstanden,drainage hetmoeilijk
is teverwezenlijken.
Het resultaat isdan ook dat de civieltechnischevoorzieningen,die nodig zijnvoor deze "maximale"benadering,
een sterkkostenverhogende faktorbetekenen. Ikdenk
hier aanhetbouwenvan reservoirdammenomdewaterbehoeften indedroogste periode tedekken,dijkenom
overstromingen tegen tegaan endrainagegemalen,diede
zwaarste regensbinnen korte tijdmoeten evacueren.
Het ismerkwaardig,dat er zo zeldenvandeze "maximale"benadering wordt afgeweken. Eenkorte periodewaarinhet land opnon actiefwordt gezet,hetzij door tekort
aanwater,hetzijdoorwateroverlast zounaarmijnmening
met een aangepaste gewassenkalender grote besparingen
incivieltechnische werkenkunnengeven.Waarom zoumen
in irrigatieplanning eenkorte periode per jaarmet te
veel of teweinig water niet kunnen accepteren en inde

koudere luchtstreken eenperiodevanvorstwel? Iser
éênboer inNoord-Europa,diezijnakkersverwarmt in
dewinter? Neen,hij zal zijngewassenkalender aanpassen
aandeklimatologische omstandigheden.Waarom blijkt
het dan zomoeilijk in irrigatieplanning eendergelijke
aanpassing tevinden?
Eenmogelijke verklaring hiervoor zouallereerst gezochtmoeten worden inde traditionele afbakening van
dewerkgebieden van landbouwkundigen encivieltechnici.
De eerstenbepalen dewate'rbehoefteen drainagekriteria
ende laatstenontwerpen het civieltechnische systeem
voorwater aan-enafvoer.Teweinig begrip bij landbouwkundigenvoor de civieltechnische alternatieven
bijverschillende gewassenkalendersaande enekant
enhet gebrek aan inzicht indegewassenmogelijkheden
bijdecivieltechnicus aande anderekant»resulteren
wellicht ineenkritiekloos aangevenvan devereisten
van de eennaar deander.
Een toetsing aan eventuele civieltechnisch-hydrologische
randvoorwaarden blijftmeestal beperkt tothet bereiken
van een zokleinmogelijk ontwerpdebiet teneinde dekanaalcapaciteiten teminimaliseren, enbreidt zich zelden
uit tot eenvolledige analysefwaarinhetgeheel vanvraag
enaanbod vanwater enmogelijk gewassenpatroon uitputtend
wordenbekeken.
Eenandereverklaring zouwellicht gevonden kunnen
worden inde opleiding vandeciviel ingenieur.

Een cultuurtechnisch projekt waaringedurende eenpaar
maanden geenwater kanwordenverstrekt ofwaar gedurende
eengedeeltevanhet jaarhet land onderwaterkomt te
staan,gaat lijnrecht in tegenzijnprofessioneleeer.
Nuwil ikniet stellendat degemaximaliseerde oplossing op zichzelf fouthoeft tezijn.Wel ben ik-van
mening,dat invele gevallen eenontwikkeling met een
beperktere gewassengroeiperiode eneenvoudiger civieltechnischevoorzieningen,resulterende ineen lagerinvesteringsniveau,ooknog om eenheel andere redende
voorkeur zoukunnenverdienen.Hiermee zounamelijk een
stapsgewijze ontwikkeling mogelijk worden,welkede
volgende gunstige voorwaarden zoukunnen scheppen:
1.Eenverlagingvan het tochal zohoge investeringsniveauvoor irrigatie zalhet z.g. eilandeffekt
verminderen: degroteverschillen tussen inkomens
enleefpatroonvan boeren binnen enbuitenhet
irrigatieprojekt zullenwordenverkleind.
2. Een stapsgewijze ontwikkeling zal eenmeer geleidelijkeverandering teweegbrengen inhet levenspatroon
vandeboer en eenaanpassing aangeïrrigeerde
landbouwvergemakkelijken.
3.Deminder grote technische ingrepen indenatuur
zullenmogelijkmindermilieu problemenmet zich
meebrengen.
Hetvoorgaande zou ikmet enkele praktijkvoorbeelden
willen illustreren:
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Een eerstevoorbeeld ligt ineenriviervallei met
vruchtbare bodems envoldoende regenvalvoor een
zesmaandsgewas.De bestaande landbouw isprimitief
endedrainage voorzieningen zijnonvoldoende,resulterend ineenonzekere enlagejaarlijkse opbrengst.
Nu blijken demogelijkheden voor irrigatie uit het
oogpunt vanbodemgeschiktheid, topografie enaanwezigheid vanwater zeerveelbelovend tezijn.Het
water uit eennabijgelegen rivier zalvoldoende zijn
omhet grootste gedeelte van het jaar dewaterbehoefte
tedekken.Wilmenhet hele jaardoor kunnen irrigeren,
dandientmen eendam tebouwen.
De "maximale"oplossing bestaat uit het irrigatieendrainagestelsel endedam.
Bij stapsgewijze benadering daarentegen zoumen zich
devolgende fasen kunnenvoorstellen:
. Een eerste fasevanverbeterde landbouwmethoden
endrainage.
. Na een aantal jaren een tweede fasebevattende het
irrigatiestelsel gevoed uit denatuurlijke afvoervan deriviermet eenhieraan aangepastgewassenpatroon.
. Eventueel een laatste fasewaarbij derivier volkomenwordt gereguleerd door eendam enwaarin het
gehele jaar kanworden geïrrigeerd.
U kunt zichvoorstellen,dat erbijde laatstgenoemde
stapsgewijze benadering eenveel soepeler ontwikkeling
enaanpassing vandeboer kanplaatsvinden danbijde

11
"maximale"benadering.
Een tweedevoorbeeld speelt zichaf ineen tropische
delta en ligtmeer op hetgebied vandewaterbeheersing.
Hoewel indekomgrondenoverstromingen als eennormaal
jaarlijks terugkerend gebeuren kunnenworden beschouwd,
zullen te snelle stijgingenvanhet waterpeil inhet
beginvandevloedperiode tochveelvuldig schade aan
degewassenveroorzaken. Bij tevroege overstromingen
zal deoogstvan het nog tevelde staande gewas verloren
gaan, terwijl depas opkomende drijvende rijstsoort
een te snelle stijging van het waterpeil niet zal kunnen
bijhouden.
Demaximale oplossing zou hier eenpolder kunnenzijn,
waarbij dedijkenhet hogewater buitenhouden engemalen het teveel aanwater binnendepolder evacueren.
Bijeen stapsgewijze ontwikkeling zou als eerste fase
lagedijkjesmet inlaatsluisjes kunnenwordenoverwogen. Hiermee kanhetvloedwater inde beginperiode
vandevloed buitengehouden worden enhetnog ophet
veld staande gewas wordengeoogst.
Vervolgens kanhetwaterpeil geleidelijk worden verhoogd,
zodat degroeivandedrijvende rijst de stijging van
hetwater bijkanhouden,waarna tenslotte de dijkjes
onderlopen endenatuurlijke overstroming kanplaatsvinden.Voordat tot eenvolledige waterbeheersing door
middel van eenpolder als laatste fasewordt besloten,
zoudennog,afhankelijkvandeomstandigheden,verdere
voorzieningen teoverwegen zijn,zoals verbeterde
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drainage,en supplementaire irrigatie indedroge
tijd.
De indevoorgaandevoorbeelden geschetste benadering
van stapsgewijze ontwikkeling isgeen eenvoudige,vraagt
om een zeer intensieve dialoog tussen landbouwkundige en
civieltechnicus en-zal niet altijd metvreugde worden
ontvangen door deopdrachtgever. Toch ishetmijnovertuiging,datmeer aandacht zalmoetenworden besteed aan
dezeproblematiek niet alleendoor ons teheroriënteren,
maar ookdoor opdezeproblematiek gericht landbouwkundig
onderzoek uit tevoeren.Hetverheugtmijdanook,dat
aanzetten indeze richting zijngegevenbinnende
Vakgroep Weg- enWaterbouwkunde en Irrigatie indevorm
vanonderzoek op het gebied vanwater-opbrengst relaties.
Ikhoop,datwij ditonderzoek kunnenverbreden enverdiependoor de irrigatietechnische component hierbij te
betrekken.
Tenslotte dienenwij nog een laatste onderwerp tebeschouwen betrekking hebbende opde toepasbaarheid van
irrigatie of het probleemvanmogelijkheid enwenselijkheid.Dit onderwerp ligt op het gebied vanhetprojektvoorstel endebesluitvorming.
Degoedkeuring voor eenprojektwordt uiteindelijk
gegevendoor politiekebesluitnemers.Het isonze taak
het projektmetmogelijke alternatievenvoor te stellen.
Hierbij dienendevoor-ennadelen opeenonbevooroordeeldewijzenaarvoren tewordengebracht.
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Denadelenvan irrigatie liggen inde eersteplaats
indehoge investeringskosten per ha.De jaarlijkse
kostenvoor irrigatie zijn indemeeste gevallen
groter dan aldeandere landbouw inputs zoals grondbewerking, insectenbestrijding,kunstmest etc.tesamen.
Verder is irrigatiemeestal maar beperkt tot eenrelatiefkleingedeeltevanhet totale landbouwareaal.
Er zalvoor eengoede landbouwvoorlichting gezorgd
moetenworden en tot slotvraagt hetvandeboer een
groteaanpassing inzijn levenspatroon.
Aande anderekant biedt irrigatievoordelen,zoalseen
grotere oogstzekerheid, hetverbouwenvan tweeof
meer gewassenper jaar enmogelijkeverbouwvan industriegewassen.
Bijhetvoorstellen van eenprojekt kunnenwijnuhet
accent leggenopdevoor-of opdenadelen.Het ligt in
demenselijke aard indemeeste gevallen het accent te
leggenopdevoordelen.Overhet algemeenhoeftdit in
landen als Nederland geenproblemen op televeren.
Hier immerswordenvoorgestelde plannen geëvalueerd door
commissies of studiegroepen vandeskundige lieden en
eventueel gecorrigeerd door inspraakprocedures ofaktiegroepen.Het resultaat is,datweliswaar de tijd tussen
ontwerp enbeslissing totuitvoering wellicht van lange
duur zal zijn,maar dat er tochvôôr eendefinitieve
beslissing wordt genomen,eenbeoordelings-fasevoorkomt,waarinhet ontwerp door,niet bijde voorbereiding
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betrokken,terzake kundigen wordt getoetst.
Deze deskundigheid ishelaas indeDerdeWereld nog
schaars. Inzo'n situatiewordt het relatief gemakkelijk
gemaakt eenprojekt omhetmaar eenscynischuit te
drukken "teverkopen"of,met anderewoorden,een
projekt.datmogelijk isalswenselijk aan te latennemen.
Hierbij kanworden opgemerkt,dat eendergelijkehandelswijze teverwachten is,zowelvan tegoeder trouwe lieden
die zo graagwillenhelpen,alsvan projektenjagers,wier
carrière bestaat uit hetvergaren van het ene projekt
na het andere inhun acquisitieportefeuille.
De hiervoor genoemde problemenwordennog moeilijker
oplosbaar door eenaantal faktoren,waarvan iker een
paarwil noemen:
Ten eerstewordt dedialoog tussen civiele techniek
en landbouwvaak bemoeilijkt door competentiekwesties
tussendiverseministeries.Hierbijkomt,dat indemeeste
ontwikkelingslanden deministeries ofdepartementen,
zoalswaterontwikkeling of publiekewerken,die zich
bezig houdenmet de civiele techniek, ineen aanmerkelijk
betere positieverkeren wat betreftmankracht,financiën
enpolitiekemacht dan hun landbouwkundige partners.
Een tweede faktor isdepositievande buitenlandse
adviseurdeskundige tegenover het ontwikkelingsland,'
indien stapsgewijze ontwikkeling zouwordenvoorgesteld.
Vragen als "Isdit nu het bestewat julliekunnenverzinnen?"en "moetenwijhetmaarmet eenhalvemaat-
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regel zien tedoen?"zijnniet denkbeeldig.Wij zien
dan ooknog steeds degrootschaligheid enhet zwaar
- enmogelijk over -dimensioneren van civielewerken,
inmenig irrigatieprojektontwerpprevaleren.Dit
wordt indehand gewerkt door eisenvanbedrijfszekerheid,welkevoortkomen uitdeverbouw van industriegewassen eneenhiermee samengaande landbouwmechanisatie,
Wat de toepassing van irrigatie betreft,kunnenwijnu
concluderen,dat, indiende irrigatie ingenieur hetbelang van het DerdeWereld land primair stelt,dewenselijkheid van irrigatie niet alleengetoetstdient te
worden aan sociale enmilieu aspecten.
Indedoelstelling van deontwikkeling van het beschouwde
gebied zullen allereerst alternatieve gebruiksmogelijkhedenvan bodem enwater zoalsvoorveeteelt envisserij
naast verbouwvangewassen een analyse behoeven.Daarna zal het samenspel tussen landbouwenciviele techniek
zichmoeten afspelen tussendeuiterstenvan eenongecontroleerde en eenvolkomen gecontroleerde waterbeheersing.De cultuurtechnicus dient bij het beoordelen van
de toepasbaarheid van irrigatie niet alleen de technische
mogelijkheid ende socio-economische enmilieu relevantie
van irrigatie inoverweging tenemen,maar zal demoed en
de souplessemoeten opbrengen zichdevraag te stellenof
irrigatiewenselijk isenzo ja,of er tussenvormen en
stapsgewijze ontwikkelingenmogelijk zijn.
StaatUmij toenade toepassing nog enkele woorden
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tewijden aande aanpassing van irrigatie.Laat ikhierbijvooropstellen dat ikhet nietwil hebben over aangepaste technologie.Hoewel hierinnogveleonderzoeksterreinen braakliggen,zoals gebruikvan lokalematerialen,prefabrikatie enwateropvoermiddelen,
ben ik tochvan mening,dateengoed ontworpen irrigatieprojekt automatisch aangepast is.Immers irrigatie
bestaat uit een synthesevande lokaal aanwezigegegevensvanwater,bodem,plant enmens enniet eenoverbrengenvan een inhetwesten ontwikkelde technologie.
Wat ikhierdan ook bedoel,iseenaanpassing aande
veranderendeontwikkelingsstrategieën,diede laatste
jarennaarvoren zijngekomen.
Hoewel de ideeënvan eenNieuwe Internationale Economische Orde zichmoeilijk latenvertalen inkonkrete
richtlijnenvoor irrigatieontwikkeling,zijn ermomenteel
toch stromingen,dieweerklankvinden indeDerdeWereld,
endirekte konsekwenties kunnenhebben ophet ontwerpenvan irrigatieprojekten.
DeredevandeHeerMcNamara,president van deWereld
Bank tijdensdeManilla Conferentie inOktober 1976concentreerde zichop de armste lagenvan de bevolking in
deDerdeWereld.
Bij deWereld Bank isbijvoorbeeld ook een zekerafstand nemen tebespeuren tenopzichte vanhetuitgangspuntvandeMaximale Groei enhoewel demaximale interne
rentevoet nog steeds als het zwaarste kriterium bijhet
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evaluerenvan projektenwordt gehanteerd, iser toch
de laatste jaren eenprioriteitenverschuiving te
zien naar landbouw,rurale ontwikkeling en edukatie
projekten.
Het Internationale Arbeids Bureau ILO,publiceerde
in 1976 "Employment,Growth and Basic Needs:aOne^
World Problem",waarinverschillende strategieënmeer
operationeel werden voorgesteld.
Het zou tever gaanhier alle overwegingen en ideeën
van de laatste jarende revue te latenpasseren enbovendienkritisch teevalueren. Ikzoumijwillen beperken
tot eenpaar elementen,dienaarmijnmening inde toekomst een steeds grotere rol zullen gaan spelen endie
ookvan steeds grotere invloed zullen zijnopdeaanpak enhet ontwerpvan irrigatieprojekten.
Ikdenk hier aanbegrippen zoals selfreliance,participatie,kleine boer,inkomensverdeling enwerkgelegenheid.
Dezebegrippen zijnreedsgeïdentificeerd door professor
Jolly tijdens het symposium "Surveys forDevelopment"
georganiseerd door ITC in 1976 teEnschede,Waar hîj
dezeproblematiek toespitsteophetgebied vanintegrated surveys,zou îkmij inhetvolgende willenbeperken tot irrigatieplanning.
Beschouwenwijhiervoornu eendoorsneemodern irrigatieprojekt,ontworpen enuitgevoerd volgens degebruikelijkenormen.Deproduktie zal omfinancieel-economische
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redenen geheel ofvoor het grootste deel uit industriegewassen bestaan.Deze hoogwaardige gewassen zullen
eenhoge graad vanmechanisatievereisen.Debedrijfsgrootte zalhierdoor endoor andereprojekt-ekonomische
faktorenwordenbepaald. Deprojektgrootte zaluit oogpuntvanmanagement, schaaleconomie enwaterefficiency
minstens eenpaar duizend hectaren bedragen.Aancivieltechnische werken zullenhoge eisenworden gesteld wat
betreft bedrijfszekerheid enwaterverdeling, resulterende
inverfijnde,vaak automatische meet-r-.nregelwerken.
Tenslotte zal uit de eisvanhet zo snelmogelijk uitvoerenvanhet projekt,hetgrondverzet machinaal plaatsvinden. Het resultaat iseenprojektmet hoge investeringskosten enopbrengsten per ha eneen grotevreemde valuta
component,welkewellicht 50%vande totale kos<_enzal
uitmaken.
Verder zullen eisen aanmechanisatie,waterverdeling en
bedrijfsvoering eenzeer strak engoed management noodzakelijkmaken.
Bezienwijnuwelke konsekwenties dehierboven genoemde
elementenvan eenveranderende ontwikkelingsstrategie
op ons projekt kunnenhebben.
Allereerst zaldedoelstelling van "selfreliance"van
invloed zijnopdegewassenkeuze.Deze "selfreliance"
immers,welke eenontwikkeling omvat vanhet benutten van
de lokalehulpbronnen doormiddel van lokalemiddelen,
zal eenmogelijkeverschuiving inkunnen houdenvan
industriegewassen naar voedselgewassen.
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Zo'nverschuiving zal eenhogevreeradevaluta component
nietmeer kunnen rechtvaardigen. Selfreliance,inkomensverdeling enhet concentreren opdekleine boer zullen
van invloed zijnopdebedrijfsgrootte enzalmogelijk
naar kleinere bedrijven leiden.Selfreliance,participatie enwerkgelegenheid zullendevoorkeur doen
geven aanmeer arbeidsintensieve methodenwat betreft
konstruktie,grondverzet engrondbewerking. Tenslotte
zullenmogelijk hetmanagement peil lager-doorhet
toevertrouwenvan beheerstaken aandeboeren- ,de
projektgroottekleiner endebedrijfsvoering eenvoudiger
worden.Als resultaat zienwij dus,dat de ekonomische
en financiële analyses van ons oorspronkelijke doorsneeprojektvolkomen indewar zijn gegooid.
Wij zullendaarommoeten proberen onsprojekt opde
volgendewijzen aan tepassen:
Debedrijfsgroottemoet worden gebaseerd opdesituatievan de streekw.b. inkomensverdeling,werkgelegenheid engewassenkeuze.
Deprojektgroottemoetworden aangepast aande potentieel
aanwezige organisatie enmanagement capaciteiten.Het
civieltechnische gedeelte (kanalen en kunstwerken)
moetenvoldoen aan eisen,voortspruitende uit het gebruik
van lokalematerialen, arbeidsintensiviteit
en eenvoudige bediening. Er zal ineenzeervroeg
stadiumvanprojektvoorbereiding participatievande
lokalebevolking c.q. de toekomstige boer plaatsvinden.
Deze participatie zalniet alleenvan invloed zijnop
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de structuur van hetmanagementmaar ook opdeoperationele facettenvan dewaterverstrekking. Devoorwaardenvan arbeidsintensiviteit enhet minimaliseren
van geïmporteerdematerialen zullenmogelijk tot eenaanpassingvan ontwerp enuitvoeringsmethoden leiden.Als
voorbeeldenhiervan kunnenworden genoemd,het aanpassen
vankanaaldimensionering.wanneer deuitvoering vanhet
grondverzet metmankracht geschiedt envan kunstwerken,
wanneer bijvoorbeeld breuksteen inplaatsvan beton
wordt gebruikt.
Verder zalmogelijkde'voorkeurwordengegeven aanvaste
kunstwerken indien toepasbaar,enerzijds omdewaterverdeling zo eenvoudig mogelijk tehouden en anderzijds
omhet aantal te importeren beweegbare delen teverminderen.Hierbij wil ikopmerken dat dit laatstewel in
de lijn ligtvan deNederlandse irrigatie traditie.
Waar deEngelsen enAmerikanen denaiging hebben tot het
ontwerpenvan beweegbare stuwen,deFransenvanautomatische, isdevaste stuwgeen onbekend begripvoor de
Nederlandse irrigatie ingenieur.
Bijdezeaanpassingen dienenwij devolgende punten
voor ogen tehouden:Allereerst zullenuiteraard irrigatie projektenvoor industriegewassen niet volkomen
verdwijnen,maar zeker eenbelangrijke plaats blijven
behouden inmenig regionaal ontwikkelingsplan. Verder
zullendebovengenoemde elementenvan eenveranderende
ontwikkelingsstrategie niet opalle landenvandeDerde
Wereld van toepassing blijken.
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Tot slotmoetenwij ervoor waken eendogmatischebenadering van irrigatie ontwikkeling tekoesteren.De
omstandigheden immers,diederandvoorwaarden van een
irrigatieprojektbepalen kunnen zohemelsbreed van elkaar
verschillen,dat eengrote souplesse in irrigatie-ontwerp
als een eerstevereistemoetworden gesteld.
Inhetvoorgaande heb ikmetU enkele overwegingen
van toepassing enaanpassing van irrigatie bekeken.Ik
hoop,dat ikeenklein tipjevande sluier heb kunnen
oplichten,waarachter zichhet zo frustrerende entegelijkertijd fascinerende spelafspeelt dat irrigatie
heet.
Geachte toehoorders,
Het zoukortzichtig zijnmee tewerken aandeopleiding van ingenieurs,zondermij rekenschap tegeven,
wat de toekomstige afgestudeerde inwerkkring enmaatschappij tewachten staat. Ikdenk,gezienmijnvakgebied, ineerste instantie aande studierichting Tropische
Cultuurtechniek. Een studierichting dus gericht opde
tropen en speciaal opdeDerdeWereld. De loopbaanvan
deTropische Cultuurtechnicus brengt,vergelekenmet zijn
collega inNederland, eenaantal specifieke problemen
met zichmee. Invele gevallen zalde zo noodzakelijke
begeleiding gedurende de eerste jaren na zijnafstuderenontbreken ofminiem zijn.Verder ishetmogelijk,
dat deverwachtingen tenaanzienvan zijn capaciteiten
niet overeenkomenmet zijn opleiding.
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Immers devertaling van Tropische Cultuurtechniek in
het Engels ofFrans,respectievelijk Irrigation and
Drainage Engineer en Ingénieur deGénieRural geeft
niet zijnjuiste expertiseweer.
Het grootste probleem zalwaarschijnlijk zijnhetnemenvande tweehorden,die zichnormaal op zijnloopbaan zullenbevinden: De eerste:eenpassendewerkkring tevindennahet afstuderen; eneenandere:
wanneer hij een tien-ofvijftiental jaren later om
verschillende redenennaar Nederland wil terugkeren.
De eerstehorde isde laatstejarenmoeilijkergewordendoor devermindering van hetNederlandse assistentdeskundigen programma gecombineerd met een groeiende
tegenzinvandeontwikkelingslanden omjonge onervaren
buitenlandse ingenieurs bijhunprojekten tebetrekken.
De ironievan het geheel is,dat devraag naar tropische
cultuurtechnicimet ervaringmomenteel zeer groot is
enwaarschijnlijk nog lang zalblijven.
Ik zoudanookvandeze gelegenheid gebruik willen
makenomdeze anomalie onder deogenvandedesbetreffende
overheidsorganen tebrengen.Niet alleen is eennieuw
leven inblazenvanhet assistent-deskundigen programma
dringend gewenst,maar ook zouden eencarrière prognose
enplanning hier op zijnplaats zijn.
Immers,almoetenwijvoor zelfgenoegzaamheidwaken,
tochkan hier gesteld worden,dat deopleiding van
Tropische Cultuurtechnici inWageningenniet alleen

23.
uniek is,maar ook nog steeds aan eengrotevraag in
deDerdeWereld beantwoordt.
Opdit punt aangekomen zou ikmijnvoorganger wijlen
Professor Nugteren willen eren endanken.Hij ishet
geweest,die degrotevisie heeft gehad het tertiaire
vak centraal te stellen inde irrigatiestudie aande
Landbouwhogeschool. Ikachthet niet alleenmijn plicht
maar ook een eerdezedoor hem aangewezenweg tevervolgen.
Dames enHeren,
Aan het eindevandeze rede zou ikgaarnemijndank
betuigen aanHareMajesteit deKoninginvoormijnbenoeming tot hoogleraar inde irrigatie aandeLandbouwhogeschool.Het bestuurvande Landbouwhogeschool
wil ikdankenvoor het inmij gesteldevertrouwen.
Hooggeleerde Berkhout,
Mijn irrigatie afstudeerontwerp kreeg,geziende zeer
fellekleurenvan secundaire en tertiairevakken,in
degebruikelijke tentoonstellingszaal vanafstudeerwerken het allerdonkerste hoekje toebedeeld. Ikheb
mij laterwel eens afgevraagd ofdit als laatste advies
opdevalreep naarmijncarrièrewas bedoeld: een irrigatie ingenieurdient zich bescheiden op testellen.
Wat ikmij laterwèl realiseerde envelenmet mij,
was,dat de colleges irrigatie aandeTHdevoor een
irrigatie-ingenieur onschatbarewaarde inzich hielden
van een praktische aanpak enhet inspelen ophet gezonde
verstand.
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HooggeleerdeMostertman,
Ikzalblijvend enmet plezier terug zienop Je tien
jarenbijde Internationale Cursussen- sindskort
veranderd inInternationaal Instituut voor Waterbouwkunde enMilieubeheer - teDelft.
Inde situatie,eens zojuist getypeerd door éénvan
Uw stafledenmet "debeweegredenen vanhet opperhoofd
zijnondoorgrondelijk" bleekmenigmaal hetmogelijke
niet uitvoerbaar enhet onmogelijke tegebeuren.Daarnaast maakten niet alleendeboeiende aspektenvan
kennisoverdracht aanbuitenlandse ingenieurs,maar ook
deruimemogelijkheden tot individuele ontplooiing
van hetvakgebied,deze periode tot eenvan demeest
fascinerende vanmijn loopbaan.
Hiervoor envoor denimmer aflatende steunvoor mijn
ongedurige carrièreveranderingen zal ikaltijd dankbaar blijven. Ik zouhierbij ookde stafvan het
Instituut willen dankenvoor debijzonder plezierige
encollegiale samenwerking.
Waarde Bakker,
Net afgestudeerd en als assistent-deskundige indienst
bij deFAO,maakte ikeen studievande laagwaterafvoerenvanhet stroomgebied vande Rufiji-rivier in
Tanzania. Trots gaf ikhet jou terbeoordeling. Jouw
commentaarwas:"Erg leuk,maarwat doe jeermee?".
Voor deze les envoor je latere adviezen indezelfde
trant ben ikjeblijvend dankbaar.

25.

Hooggeleerde Verhoeven,
Het feit datwij altijd erg goed hebben samengewerkt
inde Internationale Cursussen heeftvoormijdebeslissing omop debenoeming vanhoogleraar aande
Landbouwhogeschool tereflecteren vergemakkelijkt.
Misschien naïef,maarhet besef,dat iemand waar ik.zo
op dezelfde golflengtemee kon samenwerkenuit Wageningen
kwam, gafmijvertrouwen ineenwerkkring aandeLandbouwhogeschool.
LedenvandeVakgroep Weg-enWaterbouwkunde en Irrigatie,
Allereerst ben ikU allendankbaarvoor de plezierige
wijzewaarop Umij hebt ingehaald.
Onze taak isgeen eenvoudige:niet alleendienenwij
eenjuist evenwicht tevinden tussen landbouw enciviele
techniek,maarwij zullenookdeontwikkelingen inde
DerdeWereld nauwlettend moeten blijvenvolgenomeventueelmet snelle aanpassingen hierop tekunnen inspelen.
Ikhoop datwij eengoede samenwerking kunnenopbouwen,waarmeewij aande enekant eengedegen stuk
onderwijs kunnen aanbieden,enwaarinaande andere
kant persoonlijke ontplooiing inonderwijs enonderzoekmogelijk zullenzijn.
Ledenvan aanverwante vakgroepen,
Hoewel irrigatie als een synthesevanvele verschillende
vakgebieden kanwordenbeschouwd, zou ikmij speciaal
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willenrichten totdevakgroepen Cultuurtechniek en
Hydraulica enAfvoerhydrologie,die -niet toevallig inhetzelfde gebouw als deonze zijngehuisvest.
Wij kunnenmoeilijk irrigatiebekijken zonderde drainage
daarin te integreren.Verder vormendehydraulica het
hartvanhet ontwerpenvankunstwerken ende hydrologie
de levensadervan irrigatieprojekten.
Ikhoop envertrouw inde toekomst eengoede samenwerkingmet U temogenopbouwen.
Dames enHeren Studenten,
Uwkritische instelling enUw aandachtvoor engeëngageerdheidmet het lotvandeboer indeDerdeWereld
zijnjuisteuitgangspuntenvoor de tropischecultuurtechnicus.Dat dezeuitgangspunten ook inde studie
naarvorenmoeten komen heeftmijn instemming enik
zegU hierbijmijnvolledigemedewerking toe.
Wijmogen echter nietvergetendat dezeuitgangspunten indecultuurtechniek een technische ondergrond behoeven.Wij zullenniet alleen in staatmoeten
zijn indeDerdeWereld irrigatie ineenjuistmaatschappelijkverband teplaatsen.Erwordt inde eerste
plaatsvanonsverwacht datwij gedegen adviezen ophet
technischevlakkunnengeven.Dekostenvan irrigatie
zijnhoog enmoetenworden gedragen door eenarmebevolking.Eengoed bedoeldmaar onzorgvuldig ontwerp
biedt geenoplossing voordenodenvandeboeren.
Bovendien betekent irrigatieontwikkeling vaak eengrote
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ingreep inhet ecologisch evenwicht,waarvandegevolgen,
veelal niet teoverzien, laat staan tebeheersen zijn,
tenzij ookop technisch gebied eenvoldoende inzicht
aanwezig is.
Staat Umij toe,als ingenieur opgeleid inde civiele
techniek,de studievande tropische cultuurtechnicus
tevergelijkenmet eenhangbrug.Dehoofdpijler bestaat
uit een samenspel van landbouw enciviele techniek,
terwijl kabelsvan sociologie,economie,milieu en
anderevakgebieden,het geheel inevenwicht houden.
Eenonjuisteverhouding tussenciviele techniek en
landbouw zaldehoofdpijler verzwakken.Verder zullen
zowel over-als onderdimensionering vandekabelshet
evenwicht verstoren.
Mijn leeropdracht,de integratie tussen landbouwkundige
encivieltechnische aspectenvan irrigatie,instrueert
mij, aaneengoed ontwerpmede tewerken.Ikzalmijn
bestdoen»opdat erweinigwangedrochten ennogminder
ruïnes zullen resulteren.

Ikdank Uvoor Uwaandacht.

