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goed. Zowelnationaalalsmondiaal iser sprakevaneengevecht omdezeschaarse ruimtetussenclaimsvanuit
diverse hoekenwaaronder landbouw, natuur enrecreatie, energieproductie, stedelijke ontwikkelingen
waterberging. Duurzame voedselproductie kunnenwe niet los zienvanduurzaam ruimtegebruik.
Systeeminnovaties zijnnodigomhet ruimteconflict tussen deverschillendefunctiesteverzachten.De
voedselproductie-functie moet ruimte scheppen voor anderefuncties.
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Woordvooraf
Binnenhet SEO-project 'ScheppenvanRuimte'vormt ResearchGuidance derode draad door eenaantalsysteeminnovatieprojecten. Beoogdwordt ommet deze systeeminnovatieprojecten ruimtete scheppenvoor degroeivande
productie vanvoedsel,groenegrondstoffen enduurzame energie,terwijltegelijkertijd mondiale biodiversiteit eneen
leefbare omgeving zoveelmogelijk behoudenworden. Eénvandeprojecten ishet project 'Goedtelen metverkeerd
water (verkortetitel: zoutwaterkassen)'. Hetdoelvandit project ishetontwerpenvaneenkas,waarinproductievan
zuiverwater isgeïntegreerd met de productie vanplanten.Ditkasontwerp,waarbij ingevangenwarmtewordtgebruiktvoorhetontzoutenvanwater, losttwee problemen op:(1)het levert zuiverwater voor plantenteelt en(2)de
kaswordtgekoeld.
Voor eensuccesvolle ontwikkelingentoepassingvannieuwetechnologie ismaatschappelijke acceptatie eninbeddingnoodzakelijk. Hiervoor isdoor het LEIhetinstrument Research Guidanceontwikkeld.Onder ResearchGuidance
wordtverstaan:eencomplex vanprocedures, methoden entechnieken omhetproces vanontwikkelingenverspreidingvankennisentechnologie effectiever enefficiënter te latenverlopen.Indeze studiezijnenkelestappen
vandeResearch-Guidance-aanpak uitgevoerd door onderzoekers vanhet LEI: ErickWesterman,Anitavander Knijff,
MareRuijsen Peter Ravensbergen. Eendeelresultaat vandeze studie is bediscussieerd ineenworkshop methet
voltallige projectteam (projectleider: Andries KoopsvanPRI).Petra Heilegers (LEI)heeft eenreviewverrichtop
hoofdstuk 3:algemene ontwikkelingen met betrekkingtot dewereldwijdewaterproblematiek.JaneCynkus heeft
vanuitIsraëlup-to-date prijsinformatievanwater aangeleverd.Allebovengenoemde personenworden hierbijbedankt
voor hunbijdrage aandit rapport.

Programmaleider ScheppenvanRuimte

Jacques Neeteson

1.

Inleiding

1.1

ResearchGuidance

Maatschappelijke acceptatieeninbeddingzijnnodigvoor eensuccesvolleontwikkeling entoepassingvannieuwe
technologieën. Hetdoor het LEIontwikkelde concept vanResearchGuidance kandaarbij eenbelangrijke rolspelen.
Onder ResearchGuidancewordt verstaan:eencomplex vanprocedures, methoden entechnieken omhetproces
vanontwikkelingenverspreiding vankennisentechnologie effectiever enefficiënter te latenverlopen (Verstegen
etal, 2000).
Binnenhetproject 'ScheppenvanRuimte'vormt ResearchGuidance derode draaddoor systeeminnovaties.De
volgende stappenworden onderscheiden dieaangevenwelke(analytische) padenachtereenvolgens bewandeld
moetenworden omdemaatschappelijke acceptatie eninbeddingvande(systeem)innovatiesterealiseren:
1. bepalingvandemaatschappelijke problemen endoelstellingen;
2. bepalingvandebehoeftenaanontwikkeling enverspreidingvankennisentechnologie;
3. bepalingvanalternatieve systeeminnovaties;
4. afleidenvanbeoordelingscriteria voor maatschappelijke acceptatie eninbeddingvansysteeminnovaties;
5. voorspellenvanmaatschappelijke acceptatie eninbeddingvan systeeminnovaties;
6. prioriteitsbepaling vanprojectvoorstellen;
7. goedkeuring enimplementatie;
8. monitoringenex-duranteevaluatie;
9. bijsturingvanlopendeonderzoek naar systeeminnovaties.

1.2

Doelstelling

Hetdoelvandit project isomdevolgende twee stappenvandeResearch-Guidance-aanpakuittevoeren,teweten:
1)het bepalenvandemaatschappelijke problemen endoelstellingen en2)het bepalenvanbeoordelingscriteria voor
maatschappelijke acceptatie eninbeddingvansysteeminnovaties. Inhet eerder genoemde rapport (Verstegen et al,
2000) isdedoelstellingvandezestappenvan ResearchGuidancenader uitgewerkt enishieronder kort samengevat
weergegeven envrijvertaald naar decontextvandit project.
Systeeminnovaties worden ontplooid metals doelom eenbepaalde situatieteverbeteren:bepaalde problemen
moetenwordenverholpen en/of bepaalde kansen moetenworden benut.Voor hendie richtinggaangevenaande
ontwikkelingvansysteeminnovaties moetvolstrekt duidelijk zijnwelkdoelofwelkedoelenmoetenwordennagestreefd. Wanneer hetmaatschappelijk probleem endedoelstelling nietgeheel duidelijk zijn, ishetnoodzakelijk om
denodigetijdte besteden aanhetverhelderen hiervan.Debehoefte aanontwikkeling enverspreiding vankennisen
technologieenderhalveook deselectie vansysteeminnovaties zijn ingrote mate afhankelijk vanhet maatschappelijk
probleem endedoelstelling. Hoescherper beiden zijngeformuleerd, hoe scherper projectvoorstellen geselecteerd
kunnenworden.Opbasisvanhet maatschappelijk probleem endedoelstellingen dienagestreefdworden,moeten
beoordelingscriteria wordenafgeleid dieeenobjectieve ensystematische vergelijkingvande systeeminnovaties
mogelijk maken. Afhankelijk vandecomplexiteit vandematerie,devariatietussen de systeeminnovaties enhet
niveauvandedeskundigen kaneenkeuze gemaaktworden tussen hetgebruik vaneenof meerdere beoordelingscriteria.

1.3

Kortebeschrijvingproject'zoutwaterkassen'

Hetdoelvanhetproject ishetontwerpen vaneenkas,waarmee productievanzoetwaterwordt geïntegreerd met
productievangewassen.Deinnovatie isgericht ophetontzoutenvan'verkeerd'water metzonne-energieenhet
combineren metnieuwe kasconcepten, irrigatietechnieken enteeltsystemen. Deachterliggende gedachte isomeen

nieuwlandbouwproductiesysteem te ontwerpen, dat enerzijds deafhankelijkheid vandebeschikbaarheid vangoede
landbouwgrondvermindert endeproductie-intensiteit vergroot énanderzijds dezelfvoorziening wat betreft dewaterbehoefte vergroot. Het'kassysteem' ishiervan eenonderdeelomdat deondergrond geenfunctie meer hoeftte
hebbenalsgroeimedium. In(semi-)aridegebieden iskasteelt problematisch, omdat ertekort isaanwater en accumulatie optreedtvanenergie(broeikaseffect). Deuitdaging isnuomeen kassysteemte ontwikkelenwaarbijde
ingevangen energiewordt gebruikt om 'verkeerd'water zoette maken enhetwaterte gebruikenvoorvoedselproductie.
Detoepassingvandezoutwaterkas isbeoogdvoor aride gebieden. Met behulpvanzonne-energiewordt'verkeerd'
water,zoalszoutwaterofverontreinigd water,omgezet inzoetwater (eerstverdampen envervolgens condenseren).
Door hetverdampen van'verkeerd water'vindtafkoelingvandekaslucht plaats,waarmee plantenteelt binnenbereik
komt. Vervolgens laat mendevochtige luchtcondenseren aaneenkoudoppervlak. Dit koude oppervlak wordt
gevoeddoor koudzeewater of het koelendvermogen vandenacht(dag/nachtritme inaridegebieden).
Inhetgevalzoutwaterwordt gebruikt als inputvanhet systeem, kanhetnogzoutere effluent (afval) worden gebruikt
voor deproductievanzeecultures,zoals bepaaldealgen.Dealgenbiomassakanweerwordengebruiktalsvoedsel
voorvissen, mosselen of garnalen.Deproductievanzeebeestenvindt plaats opmaximaal 10%vanhet kasoppervlak. DeC02die bijdeze productiewordtvastgelegd kanweer gebruiktwordenvoor debemestingvanplanten.
Hetkasconcept isnuinmiddels geëvalueerd naareenontwerp voor toepassing indeNegevwoestijn inIsraël,
waarbij het koelendvermogenvandenacht enhetopwarmend vermogen vandedagdemotor is.Alsteeltsysteem
wordt eensysteem vanteeltgoten inbeschouwinggenomen.

1.4

Aanpakenleeswijzer

Bijdezeverkenningvandetoekomstige ontwikkelingen isgebruikgemaakt vandezogenaamde trechtermethode
(Hietbrink etal., 2002),waarbij breed beginnendbijhet beschrijven van(inter)nationale ontwikkelingen defocus
steeds smallerwordt enuiteindelijk ingezoomdwordt op desteeds nauwere context vandesysteeminnovatie.In
hoofdstuk 2zijndebelangrijkstetoekomstige ontwikkelingen beschrevenaandehandvanscenario'svanhet
Centraal PlanbureauaangevuldmetlangetermijnverwachtingenvandeVerenigde Naties ende FAO.Vervolgenszijn
inhoofdstuk 3, opbasisvanliteratuurstudie, ontwikkelingen met betrekkingtot het speelveldvandewereldwijde
zoetwaterproblematiek beschreven. Inhoofdstuk 4wordt indevormvaneencasestudy ingezoomd opdewaterproblematiek inIsraël;éénvandelandenwaarvoor deontwikkelingvaneen'zoutwaterkas' heelinteressant kanzijn.
Totslotworden inhoofdstuk 5conclusies getrokkentoegespitst ophet project 'zoutwaterkassen'. Dezeconclusies,
indevormvankritische notenenaandachtspunten, moetenbijdragenaandeverdere besluitvorming rondomde
daadwerkelijketoepassingvandit project of onderdelendaarvan.

1.5

Kanttekeningen bijtoekomstverkenningen

Voordat indevolgende hoofdstukken de resultatenvandeverkenningen naar debelangrijkstetoekomstige ontwikkelingenzijnbeschreven,wordt indeze paragraaf eenaantalkanttekeningen geplaatst bijhet nadenkenoverde
toekomst aandehandvanhetrapport 'Zoekennaar detoekomst; eenbeknopte handleiding'(Dagevos, 1999).
Aangezien indeze studie gebruik isgemaaktvanzoweltoekomstscenario's alstrendswordt nader ingezoomdop
dezetweevormenvantoekomstverkenning.

Toekomstscenario's
Detoekomstvoorspellen isonmogelijk. Daaromishetbeteromte sprekenoverhetaftasten enverkennenvande
toekomst. Hierbijgaat hetdusnietzozeer om ééntoekomst, maaromhet presenterenvanverschillende mogelijkhedendoor hetaanwijzenvandrijvende krachten enhet uitwerkenvandenkbareconsequenties.

Scenariostuclie iseenveelgebruikte vorm omtoekomstbeelden nader te belichten.Scenariostudies concentreren
zichdoorgaéinsop eenbeperktaantaldrijvende krachten (economischefactoren,demografische factoren etc),
waarbij elk scenario gericht isopdevorming vaneenconsistente toekomstvisie. Meerdere toekomstscenario's
naast elkaar relativeren deeenduidigheidwaarop geredeneerd kanwordenmetals bijkomendvoordeel dataande
handvanmeerderetoekomstbeelden geprobeerd kanwordenomte gaanmet onzekerheden(Dagevos, 1999).
Dekwaliteit vandegekozen scenario's bepaalt inbelangrijke mate het succesvandescenariomethode.Een
scenario dient, grofweg,tevoldoen aaneenaantalcriteria:
a. relevantie, eenscenario dienttewortelen indedenkstructuren, passen incontext;
b. plausibiliteit elk scenario vindtzijnoorsprong indehistorie envertoont eenduidelijke causaliteit indeverdere
ontwikkeling;
c. interneconsistentie, scenario's zijngebaseerd opeenlogica dievelemaatschappelijke fenomenen opeen
logischewijzemet elkaar inverband brengt;
d. eenuitdagingvoorbestaande denkpatronen, scenario's presenteren nieuwe ideeëndieopnieuwnadenken
vereisen enhetdenkenverderhelpen.

Trends
Trendiseenveelgebruikte parapluterm.Eentrend isontwikkelingsrichting, eenbewegingbinnenhetveldvan
menselijke enmaatschappelijke dynamiek. Simpelgezegdiseentrend deresultantevangedrag,van individueelen
collectief doenendenken.Dieperewortels vaneentrendzijnaltijd inhethedenof hetverledentevinden.Trends
volgendepijlvandetijd endetijdsduur waarop trendsvantoepassingwordengeachtverschilt.
Uiteenbepaaldetrend kanweer eennieuwetrendvoortkomen.Trends kunnen'tegendraads'zijn(tegentrends),
trends kunnenelkaarversterken,verzwakken of inevenwicht houden.Intrendonderzoek, trendanalyse wordt dus
vandiversetrends gebruikgemaakt omvanuit hetverleden enhedenmeer zichtte krijgen opdetoekomst
(Dagevos, 1999).

2.

(Inter)nationale ontwikkelingen

2.1

Inleiding

Inhet kader vandeeerste stapvandeResearch-Guidance-aanpak isindit hoofdstuk eeninventarisatie gemaaktvan
de(verwachte)maatschappelijke ontwikkelingen.Daarbijligt defocus indithoofdstuk vooralopdebrede(inter)nationaleontwikkelingen.Inparagraaf 2.2zijndeverwachtetoekomstige ontwikkelingen indewereldwijdebevolkingsomvangbeschreven.Inparagraaf 2.3 zijn eenviertalCPB-scenario'svoor Europa beschreven.Enkelealgemene
trends enontwikkelingen voor het Nederlandvande 21 ste eeuwzijn beschreven inparagraaf 2.4. Tot slotzijnin
paragraaf 2.5 debelangrijkste toekomstige ontwikkelingen inde landbouwbeschreven.

2.2

Ontwikkelingenwereldwijde bevolkingsomvang

Alvorens specifieker integaanop diversetrends enontwikkelingen wordt indeze paragraaf eenoverzicht gegeven
vandeverwachte ontwikkelingen tot 2050 met betrekkingtot dewereldwijde bevolkingsomvang op basisvaneen
studievandeVerenigde Naties(UN, 2003). Deontwikkelingvandewereldbevolking speelt eenbelangrijke rol inhet
kadervanallerleimaatschappelijke ontwikkelingen. Daarbijisvaaksprakevanwederkerige relaties. Debevolkingsomvangkanbijvoorbeeld deeconomische ontwikkeling beïnvloeden,andersom isdeeconomische ontwikkelingin
eenregio eenbepalendefactor voor debevolkingsgroei.

Wereld
UitTabel2.1 blijkt dat dewereldbevolking indeperiode 1950-2000 meer danverdubbeld is:van2,5 miljard in 1950
tot meer dan6,0 miljard in2000. Hetgemiddelde groeipercentage indeze periodewas ruim 1,7 procent perjaar.

Tabel2.1.

Wereld
Europa
Nederland

Ontwikkelingvan dewereldbevolkingindeperiode1950-2000ClOOO),
1950

1960

1970

1980

1990

2000

Groei
(%perjaar)

2.518.629
547.403
10.027

3.021.475
604.401
11.417

3.692.492
655.855
12.958

4.434.682
692.431
14.091

5.263.593
721.582
14.893

6.070.581
727.986
15.864

1,7
0,6
0,9

Bron:UN, 2003 en CBS

Indeperiode 2000-2050wordt eveneenseengroeivandewereldbevolking voorzien.Degemiddeldejaarlijkse groei
zalechter lager zijn danindeafgelopen 50jaar (0,4tot 1,1procent perjaar). In2050 zullenvolgens deVerenigde
Naties naarschattingtussen de7,4 en 10,6 miljardmensenopdeze aarde leven(Figuur 2.1). Dezeschattingenzijn
gebaseerd opeendrietal scenario's: LowVariant, MediumVariantenHighVariant.
Insommigewerelddelen zalnaarverwachting debevolking sterker groeien/dalen dan inandere delen. InTabel 2.2
geeft deverwachte groeivande bevolking inrespectievelijk Afrika,Azië, Latijns-AmerikaenEuropaweer.Procentueelzaldegrootste groei plaatsvinden inAfrika,terwijl debevolkingsomvang inEuropa zaldalen.Naar verwachting
zullenvolgens deVNin2050 tussen de565 en705 miljoenmensen inEuropa leven.Desterkste dalingzalzich
voordoen indeperiode 2025 tot 2050.

12.000.000 -,

S
g 10.000.000
8.000.000
HighVariant
S 6.000.000
E

— ^ MediumVariant
- - - -Low Variant

4.000.000
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0
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jaar
Figuur2.1.

Vernachteontwikkelingwereldbevolkingindeperiode2000-2050 (Bron: UN, 2003).

Tabel2.2.

Verwachteontwikkelingwereldbevolkingindeperiode2000 -2050 per werelddeelClOOO).
2000

2020
LowVariant

Afrika
Azië
Latijns-

Groei (% perjaar)

2050

Medium

High

variant

Variant

LowVariant

Medium

High

variant

variant

min

max

1,9
1,1
0,8
-0,06

795.671

1.128.239

1.187.584

1.246.282

1.515.507

1.803.298

2.121.788

3.679.737

4.316.215

4.570.131

4.821.796

4.274.055

5.222.058

6.318.202

520.229

620.462

659.248

693.360

623.378

767.685

924.043

1,3
0,3
0,4

727.986

690.255

705.410

719.441

564.695

631.938

704.778

-0,4

Amerika
Europa

Bron:UN,2003

UitTabel2.3 blijkt datdegroeivandebevolkingwereldwijd,indeperiode 2005 - 2030,vooralzalplaatsvindenin
destedelijke gebieden.Inalle drievariantenvandeVNlopendegroeipercentages vanbevolkingsomvangvanstedelijke enplattelandsgebieden duidelijkuiteen.

Tabel2.3.

Verwachteontwikkelingvandewereldbevolkinginstedelijkeenplattelandsgebiedenindeperiode
2005-2030ClOOO).
Stedelijke gebieden

Plattelandsgebieden

Year

LowVariant

HighVariant

LowVariant

HighVariant

2005
2020
2030
Groei(%perjaar)

3.158.473
4.001.970
4.489.426

3.206.792
4.423.321
5.310.393

3.245.178
3.157.061
2.964.996
-0,3

3.294.824
3.489.455
3.507.196

Bron:UN,2003

1,4

2,0

0,2

Nederland
Indevorige eeuw isde Nederlandse bevolking sterk gegroeid van 10,0 miljoen inwoners in 1950 tot 16,2 miljoenin
2003 (Tabel2.1). Dekomende 50jaren zaldeNederlandse bevolking naarverwachting minder snelgroeien.De
Verenigde Natiesverwachten dat Nederland in2025 zo'n 17,1 miljoen inwoners zaltellen.Inde periode daarnazal
deomvangvande Nederlandse bevolking minof meer stabiel blijven enschommelen rondde 17,0miljoen inwoners
in2050 (UN,2003).

2.3

CPBtoekomstscenario's

2.3.1

Inleiding

Debasisvoor debeschrijvingvantoekomstige (inter)nationale ontwikkelingen ligt indeCPB-scenario's van 2003
(Lejour, 2003). HetCentraal PlanBureauonderscheidt eenviertal langetermijn scenario'stot enmet 2040 met
2020 alstussentijds ijkpunt enzijnvooral gericht op Europa,namelijk:
• StrongEurope(SE);
• RegionalCommunities(RC);
Transatlantic Market(TM);en
• GlobalEconomy(GE).
Voor hetontwikkelen vanonderscheidende scenario'svormentwee strategische thema's, diedemeeste
onzekerheid inzichhebben debasis,namelijk:
a. internationale samenwerking(drijvende kracht internationalisering);én
b. ontwikkelingsrichting vandepublieke sector indeEU(drijvende kracht individualisering).

Internationale
samenwerking

Private
verantwoordelijkheden

Publieke
verantwoordelijkheden

Nationale
soevereiniteit

Figuur2.2.

Assenstelseldatkrachtenveldaangeefttussen detweedrijvendekrachten(onzekerheden)
'internationalesamenwerking'en 'ontwikkelingsrichtingvan depubliekesectorindeEU'.

Figuur 2.2 geeft schematisch hettotale krachtenveldweertussen beidethema's. Deverticale asweerspiegelt de
internationale samenwerking,vanvergaande internationale samenwerkingtot nationale soevereiniteit. Dehorizontale
asweerspiegelt deontwikkelingsrichting vande publieke sector inde EU,vannadruk oppublieke verantwoordelijkhedentot nadruk op privateverantwoordelijkheden. Perkwadrant kaneenscenario uitgewerkt worden.Inparagraaf 2.3.2 worden deuitgangspunten vandeze scenario's beschreven.Vervolgenswordt inparagraaf 2.3.3
gemeenschappelijke trends enontwikkelingen, dievoor elk scenario gelden,toegelicht. Indeparagrafen 2.3.4 tot
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enmet 2.3.7 wordenten aanzienvanvier (maatschappelijke) thema's deverschillen (enovereenkomsten) tussende
scenario's behandeld.Dezevierthema's zijn:
a. bevolkingsomvang enarbeid;
b. technologie engroei;
c. kapitaaleninvesteringen;én
d. internationalehandel.
Deuitkomsten per scenariozijntot standgekomen door berekeningenmetbehulpvanhetmodel'Worldscan'
(Lejour, 2003).

2.3.2

Uitgangspunten scenario's

Indezeparagraaf worden deuitgangspunten vandevier genoemde scenario'sbeschreven.

StrongEurope(SE)
Deuitbreidingvande EUiseensucces ener is sprakevanverder ontwikkelende geografische, economischeen
politieke integratie. DeEU-landenbehouden socialecohesie door nadrukte blijvenleggenoppublieke instituties,
waarbij demaatschappij accepteert dat eengelijkeverdelingvaninkomens limieten stelt aandeverbeteringvande
economische efficiëntie. Europees leiderschap isbelangrijk voor het bereikenvanbrede internationalesamenwerking,ooktenaanzienvanonderwerpen die niet direct met handelte makenhebben.

RegionalCommunities(RC)
Dewereld isgefragmenteerd ineenaantalhandelsblokken,waarbij multilaterale samenwerking zeer beperkt is.De
EUslaagt erniet inom instituties aante passenaandenieuwetijden(bijvoorbeeld inverband met uitbreidingen).Een
belangrijk gevolg hiervan isdat de publieke sector verder uitdijt. IndeEU ontstaan subgroepen: rijke landenversus
armelanden.

TransatlanticMarket(TM)
DelandenvandeEuropese Uniefocussen meer opmarkteconomie. Ditresulteert ineendoor technologie(ICT)
gedreven groei.Tegelijkertijd neemt deongelijkheid,met namevaninkomens,toe. DeEUondervindt negatieve
gevolgen vandeerfenisvandegrote publieke sector, bijvoorbeeld eengebrek aantransparantie. Eenbelangrijk
aspectvandit scenario isdat deEUzichmeer daninandere scenario's opdeVerenigde Staten richt enstreeft naar
meertransatlantische integratie vanmarkten.

GlobalEconomy(GE)
Denieuwe instituties indit scenario zijn gebaseerd op principes van private initiatieven enmarktgerelateerdeoplossingen. Internationale ontwikkelingen focussen meer opdiversiteit enefficiëntie. Politieke competitie wordt geaccepteerd. Regionale enwereldwijde integratie zetarme landenopeenhooggroeipad,waardoor eeninhaalslagkan
plaatsvinden.Internationale samenwerking inniet-handelskwesties komt nietvandegrond;dit heeft bijvoorbeeld
negatieve gevolgenvoor hetklimaat.

11

2.3.3

Gemeenschappelijke karakteristieken entendensen

Metnamevanwege deaanname dateenaantaltrends,zoals handelsliberalisatie tussen deEuropese Unieen
Centraal-enOost-Europese landen,voor alle scenario's gelijk is, is eenaantal exogenevariabelen identiek verondersteldvoor alle scenario's. Hierdoor komt uitdemodelberekeningen eenaantalgemeenschappelijke tendensennaar
voren.
Detechnologische groei isrelatief hoog indesectorentelecommunicatie, landbouw, kapitaalgoederen,chemieen
metaal. Indemeeste servicesectoren, uitgezonderdtransport encommunicatie, blijkt detechnologische groei
daarentegen zeer laagte zijn.
Tenaanzienvanimporttarieven opagrarische producten envoedingsmiddelen blijkt datdeOECD-landenhogere
importtarieven heffenvoor andereOECD-landen danvoor niet-OECD-landen.Deimporttarieven vanOECD-landenop
industriële goederen zijnrelatief laag.Watbetreft industriële goederen blijktdatontwikkelingslanden betreffende hun
export naarOECDlandengemiddeld methogere importtarieven worden geconfronteerd danOECD-landen.
Inhetalgemeenzijn exporttarieven en-subsidies laag, uitgezonderd inde landbouw endeverwerkendevoedingsmiddelenindustrie.
UitdeberekeningenvanhetCPBkunnentevens algemenetendensengedestilleerd worden. Inhet kader vanbovengenoemdethema'sworden devolgende tendensen toegelicht:
• eengrotere nadruk op regulatie enherverdeling vaninkomens leidttot hogerewerkloosheid enlagere
participatie op dearbeidsmarkt (RCenSEversusGEen TM);
• handels-eneconomische integratie (GEenSE)geeft eenimpuls aanhandeleneconomischegroei;
• inallescenario's isdegroeivandewereldhandel lager daninhetverleden tengevolgevandevergrijzing inde
OECD-landenendetragere groeivandebevolking indeontwikkelingslanden;én
• doordatmilieu enenergiebesparing hoger opde politieke agenda staan isdetoename vanhetenergieverbruik in
deEUindescenario's SEenRCnegatief, integenstelling tot de scenario's GEen TM.
Onderstaandworden deafzonderlijke scenario's perthema nader toegelicht.

2.3.4

Bevolkingsomvang enarbeid

Degroeivandebevolkingwordt bepaalddoor(1)hetaantalimmigranten,(2)delevensverwachting en(3)het
geboortecijfer. Aannamesmet betrekkingtot dezevariabelen hebben ook effect op de snelheidvanvergrijzing.
Tabel2.4 geeft eenoverzichtvande aannames diezijngemaaktten aanzienvaneenaantalexogenevariabelenten
aanzienvanditthema.

Tabel2.4.

Scenariospecifiekeaannamesmetbetrekkingtothetthemabevolkingsomvangenarbeid.

Exogenetrends

SE

RC

TM

GE

Groei bevolkingEU-15
Groeibevolkingandere regio's
Migratie naarEU-15
Participatiegraad EU-15
WerkloosheidEU-15

Hoog
Laag
Hoog
Gemiddeld
Gemiddeld

Laag
Gemiddeld
Laag
Laag
Hoog

Gemiddeld
Hoog
Gemiddeld
Hoog
Laag

Hoog
Laag
Hoog
Hoog
Laag
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Uitdeberekeningen vanhetCPBblijkt dat inhetalgemeendeontwikkelingen vandebevolkingsomvang indeEU-15
endeontwikkelingslanden eikaarstegengestelden zijn. Hetalgemeeninkomenspeilis hierineenbelangrijkefactor.
IndeEUgroeit debevolkingharder naarmate deeconomische groei hoger is,tengevolge vaneenhogerelevensverwachting, eenhoger geboortecijfer eneenhoger immigratiecijfer. Indeontwikkelingslanden zal economische
groeijuist leidentot eenlager geboortecijfer.
Detrends, zoalsvoorspeld door deVerenigde Naties(paragraaf 2.2), eenrelatief grote groeivandebevolkingsomvang inontwikkelingslanden eneenmogelijk negatieve groei inEuropa, komenook indeze scenario's naarvoren
(Tabel2.5). Inhetalgemeenzalnaarverwachting degroeivandebevolkingsomvang inOECD-landen,inallescenario's, lager zijndaninniet-OECD-landen.

Tabel2.5.

Ontwikkelingvandebevolkingsomvanginprocentenperjaar, voordevierscenario's.

SE

EU-15
Oost-Europa
Verenigde Staten
RestOECD
Niet-OECD

TM

GE

RC

00-20

20-40

00-20

20-40

00-20

20-40

00-20

20-40

0,4
0,2
0,8
0,2
1,3

0,2
0,0
0,6

0,2
0,4
0,9
0,2
1,7

-0,1

0,0
0,1
0,8

-0,3

0,4
0,2
0,8
0,2
1,3

0,2
0,0
0,6

-0,1

0,7

0,4
0,8
0,1
1,3

-0,1

1,4

0,0
0,3
0,2
0,9

Bron: CPB

Immigratiestromen vanuitOost-Europa naardeEUzijnhetgrootst inTM(tot 2040 4,0 miljoenpersonen),vooral
tengevolgevanhet blijvenvoortbestaan vangrote inkomensverschillen. Ookindescenario's SEenGE zijn
tengevolgevanintegratievanarbeidsmarkten, deimmigratiestromen vanuit Oost-Europa groot (2,9 miljoen
personen). Demeeste immigratiezalplaatsvinden kortnatoetredingtot deEU.Naarmate inkomensverschillen
afnemen,zullende immigratiestromen kleinerworden.VanuitTurkije komtalleen inde scenario's SEen GE,
tengevolgevantoetreding tot de EU,eenaanzienlijke immigratiestroom opgang(tussen 2015 en2040 3,4 miljoen
personen).
Dearbeidsparticipatie is sterk afhankelijk vanvierfactoren:
a. demografische ontwikkeling(vergrijzing);
b. sociaalverzekeringssysteem;
c. participatie vanvrouwen;én
d. participatie vanouderen.
Naarverwachting zaldearbeidsparticipatie inde landenvandehuidige EU-15indescenario's TMenGEhogerzijn
danindeandere scenario's,vooraltengevolge vaneenminder sociaalverzekeringsstelsel (Tabel2.6). Overigens
neemtdearbeidsmarktparticipatie tussen 15 en65jaar inalle scenario'stoe.
Tevensblijkt uitTabel2.6 datdearbeidsparticipatie inniet-OECDlandenzalstijgen,terwijl inOECDlandeneen
dalendetrendverwachtwordttenopzichtevan2000.
Voor deEU-15geldt datdewerkloosheidspercentages, tengevolgevanverschillen insociale zekerheidennadrukop
solidariteit, hethoogst zullenzijnindescenario's RCenSE.Welzalnaarverwachting inalle scenario's, uitgezonderd
RC,dewerkloosheid na2020 afnemen.Dejaarlijkse groeivandewerkgelegenheid ishethoogst inGE(0,4%)enhet
laagst inRC(-0,5%). Degrootste verklarendevariabele voor degroeivandewerkgelegenheid isdeontwikkelingvan
hetarbeidsaanbod. Hetarbeidsaanbodwordt ingrote mate bepaalddoor degroeivandebevolking endeparticipatiegraad. Beidezijn inscenario RChet laagst.

-0,1

0,7
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Tabel2.6.

Arbeidsparticipatie in2040 (alspercentage vantotale bevolking) inhetkader vande onderscheiden
scenario's.

EU-15
Oost-Europa
Verenigde Staten
Rest OECD
Niet-OECD

2000

SE

TM

RC

GE

46,6
49,4
50,4
51,4
46,3

41,6
45,7
46,5
44,6
50,7

45,2
44,1
44,8
47,7
46,8

40,2
45,1
44,8
41,7
49,3

45,8
45,7
46,5
47,6
50,7

Bron: CPB

2.3.5

Technologie engroei

Economische groei wordt in grote mate bepaald door detechnologische ontwikkeling ende arbeidsproductiviteit.
Aannames metbetrekking totaantal gerelateerde exogene variabelen zijn inTabel 2.7weergegeven.

Tabel2.7.

Scenariospecifieke aannames met betrekking tot het thema technologie en groei.

Exogene trends
Arbeidsproductiviteit EU-15
Relatieve technologische groei
Energie-efficiëntie
Klimaatpolitiek

SE

RC

TM

GE

Gemiddeld
Baseline
Hoog

Laag
Baseline
Hoog

Gemiddeld
Hoog inservice
Laag

Hoog
Baseline
Laag

Ja

Nee

Nee

Nee

De scenario's SEenGE kunnen worden gekarakteriseerd door middel van succesvolle handelsliberalisatierondes,
wat leidttoteen duidelijke toename van demobiliteit van kapitaalen toename van immigratiestromen (zie paragraaf 2.3.4).
De groei vandearbeidsproductiviteit is sterk gerelateerd aan de technologische ontwikkeling endeverhouding
tussen deinzet van kapitaal enarbeid. InSE stijgt dearbeidsproductiviteit hetsterkst inCentraal enOost-Europa;in
dezetotdeEUtoegetreden landen vindt een sterke inhaalslag plaats tenopzichte van deEU-15. InTM isdearbeidsproductiviteit inEU-15 groter door een sterke nadruk opICT. Door uitblijven van integratie blijft degroei van arbeidsproductiviteit inontwikkelingslanden achter opEuropa ende VS.Ten opzichte van andere scenario's isinRCde
groei vandearbeidsproductiviteit inEU-15 hetlaagst. Met name het gebrek aan innovaties speelt daarin parten.In
ontwikkelingslanden isdegroei van dearbeidsproductiviteit relatief hoog, inverband methetontstaan vaneen
gunstig investeringsklimaat. InGE ligt degroei van dearbeidsproductiviteit wereldwijd relatief hoog tengevolgevan
innovatie entoegenomen concurrentie.
Het blijkt datin alle scenario's degroei van dearbeidsproductiviteit indeperiode 2020-2040 lager ligt dan in de
periode 2000-2020, terwijl detechnologische ontwikkeling constant is. Ditkan verklaart worden door dealgemene
verschuiving van industriële productie naar dienstverlening bijtoenemende welvaart. Inalle scenario's groeitde
dienstensector sneller dan deandere sectoren. Hoe groter dewelvaartsgroei, hoe groter het aandeel vanhet
inkomen datgezinnen spenderen aan dienstverlening.
De ontwikkelingen van dearbeidsproductiviteit endewerkgelegenheid bepalen gezamenlijk degroei vanhetBruto
Binnenlands Product (BBP).Voor deEU-15 geldt datindescenario's metlage groei (RC) degroei van dewerkgele-
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genheid laagendewerkloosheid relatief hoogis.Inhet scenario GEzijn detendensentenaanzienvanwerkgelegenheidenwerkloosheidtegengesteldhieraan.
Devariatie inBBPper hoofdvandebevolking inde EU-15tussendeverschillende scenario's is kleinervanwege
verschillen inbevolkingsgroei. Inhet algemeengeldt dat degroeivanhet BBPper hoofdvande bevolking indenietOECD-landengemiddeld groter isdan indeOECD-landen(Tabel2.8). Inbijnaalle scenario'svindt een inhaalslag
plaats. InGEleidt desnelle economische groei incombinatie met beperkte milieuwetgeving tot eengroeivande
milieuvervuiling.

Tabel2.8.

OntwikkelingvanhetBBPperhoofd vandebevolkingperscenario.

SE

EU-15
Oost-Europa
Verenigde Staten
RestOECD
Niet-OECD

TM

GE

RC

00-20

20-40

00-20

20-40

00-20

20-40

00-20

20-40

1,4
4,1
1,4
1,1
3,5

1,1
2,5
1,0
0,8
2,9

2,0
3,1
2,0
1,2
1,7

1,6
1,7
1,5
0,9
1,2

1,0
2,4
1,1
0,8
2,7

0,5
1,4
0,6
0,3
2,3

2,4
4,2
2,2
1,8
4,2

2,1
2,8
1,6
1,7
3,3

Bron: CPB

2.3.6

Kapitaaleninvesteringen

Aangenomenwordt dat inde scenario's GEenSEde integratie op de kapitaalmarkt toeneemt. InTabel2.9 geeft de
aannamestenaanzienvandeaanditthema gerelateerde exogenevariabelenweer.

Tabel2.9.

ScenariospecifiekeaannamesmetbetrekkingtothetthemakapitaalenInvesteringen.

Exogenetrends

SE

RC

TM

GE

Besparingspolitiek
Mobiliteit vankapitaal

Ja
Hoog

Nee
Laag

Nee
Gemiddeld

Ja
Hoog

Besparingen zijnafhankelijk vandegroeivanBBPper hoofdvandebevolking,demografische ontwikkelingenen
politiekeontwikkelingen.Vergrijzingheeft eennegatief effect op besparingen. Besparingenzijnhethoogstinhet
scenario GEenhet laagst inRC.Inalle scenario's zijndebesparingen relatief hooginderest vandeOECD-landen^
(voornamelijk Japan)endeontwikkelingslanden (Azië).Dezelandenwordennettoverstrekkersvankapitaal.
Besparingeneninternationale kapitaalmarkten bepalendebeschikbaarheidvankapitaalvoor delocalemarkt.
Investeringen bepalendevraagnaarkapitaal. Derenteontwikkeling is eenresultante.Voor de huidige EU-15zal
volgens deberekeningenindescenario's RCenSEderenterelatief laagzijn, respectievelijk door eenbeperkte
vraagnaar kapitaaleneenoveraanbodvankapitaaltengevolgevandebesparingspolitiek. InTMzalderente hoger
zijndaninGE,doordateenbeperktere integratie vanmarkten leidttoe eenrelatief beperkt aanbodvankapitaal.In
alle scenario's isde rente indeVSendeontwikkelingslanden relatief hoogtenopzichte vandeandereregio's.

RestOECD =OECD-landenminusEU enVS.
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2.3.7

Internationale handel

InTabel2.10 zijndeaannames per scenario weergegeven voor devariabelenwereldwijde handelsbelemmeringen en
integratievandeinterneEU-markt. Indescenario's SEenGEleidtdesuccesvollewereldwijde handelsliberalisatie tot
eenreductie vantarieven en'non-tariff barrières.

Tabel2.10.

Scenariospecifiekeaannamesmetbetrekkingtothet themainternationalehandel.

Exogenetrends

SE

RC

TM

GE

Wereldwijde handelsbelemmeringen
Integratie interne EU-markt

Laag
substantieel

Hoog
Niet

Gemiddeld
Gemiddeld

Laag
Substantieel

Dehandelsrichtingen zullen indemeeste scenario's drastischwijzigen.Aziëwordt een belangrijkere handelspartner
voor deEU.Dekleinstewijzigingen inhandelspatronen treden op inhet scenario RC.Indit scenario is degroeivan
hetBBPlaagenveelhandelsbarrières blijven intact. HetaandeelvandeEU-exportmetbestemmingontwikkelingslandenneemttoe,vooral naarAzië. Ditzalvooraltenkostegaanvanhetaandeelvandeintra-EU-handel.
Inhet scenarioTMzaldoor detransatlantische integratievooraldehandeltussen deEUendeVSintensiveren. Inde
scenario's SEenGEneemthetaandeel intra-EU-handel sterk af. Daarentegenverdubbelt dehandel metontwikkelingslanden (vooralAzië)door deafbraak vanhandelsbarrières. Door toetredingtot deEU-15 stijging dehandel
tussen deEU-15enCentraal-enOost-Europese landen(Tabel2.11). Detotale exportvanuitde EU-15 lidstaten
neemthetsterksttoe inhetscenario's GE,waarindeglobaliseringhetmeest doorgezet heeft (Tabel2.11).

Tabel2.11.

Verwachteexportbestemmingvan deexportvanuitEU-15landen(in2040).

EU-15
Oost-Europa
VerenigdeStaten
RestOECD
Niet-OECD
EU-15totale export(index)

2000

SE

TM

RC

GE

53,4

40,6
13,4

45,7

46,1
10,1

35,5
12,2

7,6

9,1
6,6

8,9
8,0

20,4

28,1

35,3

8,3
9,9

6,8
7,4

18,4

31,8

10,1

100

421

11,7
14,6

396

196

704

Bron:CPB

Hetaandeelvande industriële producten indeexportvandeEU-15neemtaf.Aziatische landenhebbentenaanzien
vandeze productencomparatievevoordelen.DeEU-15behoudtof krijgt inbijnaalle scenario's comparatievevoordelenindesectoren 'chemicaliën enmineralen','zakelijke dienstverlening'en'transport enhandel.Inhetalgemeen
veranderen decomparatieve voordelen over desectoren het meest inde scenario's SEenGEvanwege deverdergaande integratievanmarkten.Inhet scenario RCblijft delandbouwexport voor EU-15eenbelangrijke rolspelen.
Invergelijkingtot deheleEUzijnde Nederlandse exportpatronen meer opde EUgericht. Optermijn zullendeze
patronen inalle scenario's meer naarde EU-exportpatronen toegroeien, resulterend ineenverdubbelingvande
exportnaarontwikkelingslanden eneengroeiende exportnaarOost-Europa. DeVSenderestvandeOECDblijven
minder belangrijk voor deNederlandse export. Nederlandzalvanwege deopen economie relatief veelvoordelen
hebbenvanverbeteringen tenaanzienvandeinterne EU-markt enwereldwijde handelsliberalisatie (scenario's SEen
GE).
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Nederlandheeft comparatievevoordelen inde sectoren 'landbouw', 'chemicaliën enmineralen'en'handelentransport'. Hetaandeelvanlandbouw endevoedingsmiddelenindustrie inde Nederlandse export zalbelangrijkblijven,
mogelijk zelfs stijgen.DaarentegenzalNederlandminder profiterenvanICT-ontwikkelingendanandereEU-landen.
Indescenario's SEenGEzalNederlandzichmeer specialiseren in'handel entransport'. Inhet scenario RCzal
Nederlandzichjuist meet specialiseren in'landbouw' integenstelling tot inhet scenario TM,waarin Nederlandzich
juist minder in'landbouw' zalspecialiseren.

2.4

Nederland:algemenetrendsenontwikkelingen
richting 21st6 eeuw

HetCentraalPlanBureau(CPB)enhetSociaal enCultureelPlanbureau (SCP)hebbenopverzoek vandeNederlandse
regering in2000 een beknoptetoekomstverkenning voor Nederlandgemaakt om beleidsuitdagingen voor de 21 ste
eeuwteformuleren.Menonderscheidt daarindevolgendetoekomstbepalendeprocessen entrends, diehuninvloed
zullen hebbenophettoekomstige overheidsbeleid,teweten:

A.Vergrijzing:
Hetaandeel65-plussers indebevolking neemttoe, endeberoepsgeschikte bevolking (15-64jaar)wordt inde
komende decennia gemiddeld ouder. Ditzalonder andere leidentot eensmaller draagvlak voor collectievevoorzieningen, eentoenemend belangvankennisonderhoud enhetstellenvanhogere kwaliteitseisen aandezorgsector
(Gelauff &Vijlbrief, 2000).

B.Individualisering, heterogeniteitin desamenleving en welvaartsgroei:
Individualisering ishetvoortgaande procesvanverminderde afhankelijkheidvanhetindividuvanéénof enkele
personen inzijndirecte omgeving envantoenemende keuzevrijheid met betrekkingtot de inrichtingvanheteigen
leven. Hetleidttot onthiërarchisering vandesamenlevingentot grotere gelijkheid inmenselijke verhoudingen.De
differentiatie indemaatschappij zaltoenemen. Individualisering isvoorbehouden aansamenlevingen dierijk genoeg
zijnom ruimtete latenvoor deindividuelewensenvande burgers (Schnabel,2000). Burgers zijnvanwegehun
financiële mogelijkheden steeds beter instaatomzelf risico'ste dragen. Debehoefteaankeuzevrijheid enkwaliteit
endefinanciële mogelijkhedenvanburgers nemenopallerleiterreinen toe(Gelauff &Vijlbrief, 2000). Deschaduwzijdevanindividualiseringwordtgevormd door gevarenalseenzaamheid enonverschilligheid,gebrek aanmaatschappelijkeverantwoordelijkheid ensolidariteit (Schnabel,2000).

C. Informalisering:
Informaliseringwordt maatschappelijk vooralzichtbaar door deïnstitutionaliseringvanorganisaties. Organisaties
krijgen steeds meer het karakter vannetwerken,dieinveelopzichtenvirtueelvanaardzullenzijn. Inverbindingmet
individualisering kentinformalisering eentoenemende neigingnaar persoonlijke kenmerken,belangstellingenen
betrokkenheidgevoelens. Descheidslijntussen privé enopenbaar, tussenwerk enthuis,tussenvrijetijdenarbeid
vervagen. Informalisering kan,als schaduwzijde, ook leidentot gezagsproblemen enverlagingvandefrustratietolerantie. Ditlaatste kanleidentot eenverhoogdhulpzoekgedragtot inhetuiterstegevaltoepassingvangeweld
(Schnabel, 2000).

D. Informatisering:
Informatiseringvandesamenlevingstaat nogmaaraanhet beginenheft debetekenisvangrenzen,afstandenen
tijdsverschillen op. Daarbijzalgegeven detoenemende beschikbaarheid, deselectievaninformatie inbetekenis
toenemen. Deversnellingvanverwerkingsmogelijkhedenophetgebiedvaninformatica zullenvooral leidentot
toenemende integratie vanfuncties,zoals integrale beschikbaarheid vancommunicatie, mediapresentatieeninformatie. EenICT-tweedelingop langetermijnwordt nietverwacht. ICTwordt goedkoper envooral steedsgemakke-
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lijker indebediening(Schnabel,2000). Eensnelletechnologische ontwikkeling leidttot eenverdere ontwikkelingvan
dekenniseconomie. ICTvormt eendoorbraaktechnologie. Inkenniseconomiewordt hetvoor groepen metkennis
achterstanden nogmoeilijker aansluitingtevinden enkennisveroudert snel(Gelauff &Vijlbrief, 2000).

£. Internationalisering:
Internationalisering wordtfysiek gesymboliseerd inprocessenvantoerisme enmigratie,waarbijtoerisme mogelijk
wordt gemaakt op basisvanwelvaart, terwijl migratiejuist eenreactie isopeengebrek aanwelvaart. Bijinternationalisering passen economische liberalisering englobalisering (Schnabel,2000). Internationalisering,liberalisering enverdere Europese integratie uitenzichintoenemende mobiliteit entoenemende concurrentie. Financieel
kapitaal, bedrijveneninmindere matewerknemers kunnenzichmakkelijker geografisch verplaatsen. Daarnaastgaat
voor steedsmeer buitenlandse bedrijven Europaof zelfs dewereldeenrelevante marktvormenof betredenbuitenlandse bedrijven nationale markten (Gelauff &Vijlbrief, 2000).

F. Intensivering:
Intensivering verwijst naar eenveranderend dynamiek eneentoenemende betekenis vande belevingscomponent
(sterke oriëntatie op eigengevoel) inhet leven.Daarbijpastook collectiviseringvanervaring:hetgezamenlijk deel
hebbenaaneenevenement. Zoheeft bijvoorbeeld godsdienst indetraditionele vorm eenbelangrijk deelvanhaar
aantrekkingskracht verloren,doordat hetteweinig intense ervaringen zoubiedenaanhetindividu.
Bovengenoemde ontwikkelingen kanbijvoorbeeldtot uiting komen inhetconsumentengedrag. Dagevos etal.(2000)
onderscheiden eendrietaltendensen met betrekkingtot consumentengedrag, namelijk:

1.Fragmentatie-Acceleratie Tendens:
Onderinvloedvanonderandere individualiseringstendensen: zoveelmensen,zoveelwensen.Leeftijd speelteen
steeds kleinere rol.Classificatie ensegmentatievanconsumenten op basisvansociaal-economische of demografische kenmerken alleen blijkteensteeds ontoereikender methodiek. Veranderingenwordendiffuser, rakenmeer
metelkaar verstrengeld envolgenelkaar insneller tempoop.

2. Individualisatie-Relatie Tendens:
Mensenkiezenvaak enveelvuldighuneigenweg(doehet zelf)envertrouwen opzichzelf (self-navigators), maarzijn
socialewezensenzoekennaarnieuwegemeenschappen. Mensenvindenelkaar ineengezamenlijke levensovertuiging,waarden,ervaringen,interesses enbelangen.(Massa-individualisering).

3. De-materialisatie-Valuatie-Tendens:
Hetsociale eneconomische verkeer wordt inhoge matevoortgestuwd door consumptie enconsumptieve bestedingen. Rationaliteit enfunctionaliteit staancentraal indewaarde bepaling.Echter, 'hetverhaal'achter of rondhet
product(emotie, beleving,associatie, imago)gaat eensteeds belangrijkere rolspelen.
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2.5

Ontwikkelingen landbouwtot 2030

2.5.1

Inleiding

OpbasisvandeMediumVariantvandeVerenigde Naties(bevolkingsomvang) eninkomensprojectiesvande
Wereldbank heeft deFAOberekeningen uitgevoerd omeffecten voor dewereldwijde landbouwte bepalen(FAO,
2002 enBruinsma,2003). Deuitkomstenvandeze berekeningen zijnvoor eenaantalkengetallen opgenomenin
Tabel2.12. Daarbijwordt onderscheidt gemaakt indriegroepen:(1)ontwikkelingslanden, (2) geïndustrialiseerde
landenen(3)landenintransitie (voornamelijk Centraal-enOost-Europese landenenlandendiebehoordentot de
voormalige Sovjet Unie).Inonderstaande paragrafenworden diverse aande landbouwgerelateerde issuesbesproken, diebetrekking hebbenopde periode 2000 tot 2030.

2.5.2

Wereldwijde voedselvoorziening

In2030 zalvolgens berekeningenvandeFAOdevoedselconsumptieper hoofdvandebevolkingsignificantgroeien.
Steeds meer mensenzulleninlanden levenmetgemiddelde of hoge consumptieniveaus. Echter, dezevooruitgang
zalwereldwijd nietgelijk verdeeld zijn. InZuid-enOost-Azië zalhetaantalondervoede mensen sterkteruglopen.
Daarentegen zalvooral ineenaantal landenindeSub-Sahara regio inAfrika hetgrote probleemvanondervoeding
grotendeels blijvenbestaan.
Ondervoeding speelt eencentrale rol indewereldwijde armoedeproblematiek enverergert andere aspectenvan
armoede. Hetbeperkt bijvoorbeeld decapaciteit omtewerken,verlaagd deziekteresistentie enheeft eennegatieve
invloedop deontwikkelingvankinderen.Zevenop de 10'swerelds armste mensen leveninruralegebieden.
Internationale handel speelt eenbelangrijke rol indevoedselvoorziening.Ontwikkelingslanden zouden danookmeer
moeten profiterenvanhandelsliberalisatie englobalisering. Ditblijkt ook uit deCPB-berekeningen (paragraaf 2.4).
Naarverwachting zal,procentueel gezien,deondervoeding inontwikkelingslanden richting 2030 afnemen.In2000
was 17 procentvandebevolkinginontwikkelingslandenondervoed;dit percentagezaldalentot 11procent in2015
en6 procent in2030. Doordatjuist inontwikkelingslanden (vooralAfrika) debevolkingsgroei nogrelatief hoog iszal
deze procentuele dalingnietautomatisch leidentot eenafnamevanhetabsolute aantalondervoedemensen.

2.5.3

Wereldwijdevraagnaar landbouwproducten

Debevolkingsomvangendeinkomensontwikkeling bepalen inbelangrijkematedevraagnaarvoedsel.UitTabel 2.12
blijktdatdegroeivandebevolkingsomvangwereldwijdzalvertragen.Ditisook inovereenstemming metde CPBscenario's (paragraaf 2.3). Indeontwikkelingslanden zalnaarverwachting debevolking relatief het snelstgroeien.
HetBBPper hoofdvandebevolking zalnaarverwachting relatief sneller groeien indeontwikkelings- entransitielandendanindegeïndustrialiseerde landen(Tabel2.12). Dezeontwikkelingen zullentwee belangrijke effecten
hebbenop devraagnaar agrarische producten,namelijk:
a. doordevertragingvandegroeivandewereldbevolkingzaldevraagnaaragrarische producten ookminder
snelgroeien;én
b. door derelatief grotewelvaartstoename indeontwikkelingslanden zullenconsumptiepatronen vanagrarische
productenwijzigen.Deconsumptie vandierlijke, meer eiwitrijke, producten enplantaardige oliezaltoenemen
tenkostevandeconsumptie vangraanproducten.
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Tabel2.12.

Verwachteontwikkelingenmetbetrekkingtot eenaantalaandelandbouwgerelateerdekengetallen
tot2030. BerekeningenzijnuitgevoerdopbasisvandeMedium Variantvande VN.

Kengetallen
Groeibevolkingsomvang(% perjaar)
• wereld
• ontwikkelingslanden
• geïndustrialiseerde landen
• landenintransitie
GroeiGDPper hoofd(%perjaar)
• wereld
• ontwikkelingslanden
• geïndustrialiseerdelanden
• landenintransitie
Groeivraagagr. producten (%perjaar)
• wereld
• ontwikkelingslanden
• geïndustrialiseerde landen
• landenintransitie
Groeiagrarische productie (%perjaar)
• wereld
• ontwikkelingslanden
• geïndustrialiseerde landen
• landen intransitie
Groeigraanproductie (%perjaar)
• wereld:
-productie:
-food:
-feed:
• ontwikkelingslanden:
-productie:
-food:
-feed:
Groeivleesproductie (%perjaar)
• wereld:
-productie:
-food:
• ontwikkelingslanden:
-productie:
-food:
Groeiproductievanoliën enoliezaden
(%perjaar)
• wereld:
-productie:
-food:
-industrieel gebruik:
• Developingcountries:
-productie:
-food:
-industrieel gebruik:
Bron:FAO, 2002

1997-99
(* miljoen)
5.900
4.595

1989tot 1999

1999tot 2015

2015 tot 2030

1,2
1,4
0,4

0,9
1,1
0,2

-0,2

-0,3

2,3
3,7
2,6
4,0

2,9
4,4
2,8
4,3

1,6
2,2
0,7
0,5

1,4
1,7
0,6
0,4

-4,7

1,6
2,0
0,8
0,6

1,3
1,7
0,6
0,6

1,0
1,4
0,6

1,4
1,2
1,9

1,2
0,9
1,5

2,1
1,7
4,4

1,6
1,4
3,5

1,3
1,1
2,5

218
214

2,7
2,7

1,9
1,9

1,5
1,5

116
116

5,9
6,1

2,7
2,7

2,1
2,1

104
67
23

4,3
2,8
6,9

2,5
2,3
3,9

2,2
1,9
3,1

68
45
13

4,7
3,6

2,8
2,9
4,4

2,4
2,2
3,1

892
413

1,5
1,7
0,7
0,1

2,0
4,0
1,0
-4,4

2,0
3,9
1,4
(* miljoenton)
1.889
1.003

657
1.026

790
222
(* miljoenton)

(* miljoenton)

10,2
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2.5.4

Productievanagrarische producten

Plantaardigeproductie
Delaatstejaren zijngroeipercentages vandeagrarische productie endegewasopbrengsten wereldwijdafgenomen,
vooraldoor vertraagde groeivandevraag.Naarverwachting zaldevraag indekomende 30jaarjaarlijks gemiddeld
met 1,5% groeien.Vergelijk: indeafgelopen 30jaar was degroei gemiddeld 2.2%perjaar (Tabel2.12). Destudie
vande FAOsuggereert dat dewereldwijde productievanagrarische productentot 2030 kangroeien inlijnmetde
vraagontwikkeling,ondervoorwaarde dat denationale eninternationale politiek hieropafgestemdwordt.
Hetgroeipercentage vandevraagnaargraanproducten isgedaald,vooraltengevolge vandeverschuivingvan
consumptiepatronen endesamenstellingvandierlijkevoeding.Naarverwachting zaldejaarlijkse groeivande
graanproductie weer lichtgaanstijgen.Inontwikkelingslanden zaldeproductie onvoldoende zijnomaandetoenemendevraagtevoldoen.Deproductie vanplantaardige oliënzalwereldwijd sterker stijgen dandeproductievan
granen.45%vanextra kcaldieaanhetgemiddelde dieetwordentoegevoegdtussennuen2030 bestaat uit
plantaardigeoliën.
Degroeivandewereldwijde plantaardige productiezalgrotendeelstot standkomendoor eentoenamevande
productiviteit. Naarverwachting zal80%vandetoekomstige toename inontwikkelingslanden tot stand komendoor
intensivering(verhogingvandeproductie pervierkante meter). Eénvandemanierenishetvergrotenvanhetaantal
teelten perjaaropeenperceelgrond.Irrigatiezalbijdezevormvanintensiveringeenbelangrijke rolspelen.Naast
eentoename inproductiviteit kanook eenuitbreidingvanhetareaal bijdragen aandenoodzakelijke verhogingvan
deplantaardige productie. Naarverwachting zalrelatief minder nieuw landwordenontgonnenvoor landbouw danin
hetverleden;tot 2030 ongeveer 120 miljoenhectareextra.

Dierlijkeproductie
Hetaandeelvandedierlijke consumptie (vlees enmelkproducten) inhettotalevoedselpakket zaltoenemen(paragraaf 2.5.3),ten kostevandegraanproducten. DeFAO verwacht datde'industriële' dierlijke productie sneller zal
toenemen dantraditionele productiemethode. Inontwikkelingslanden zaldeconsumptie vandierlijke productenper
hoofdvandebevolkingtot 2030 met 44%toenemen.Naarverwachting zalindeontwikkelingslanden devraagnaar
dierlijke producten sneller stijgen dandeeigenproductie.

Visserij
Dewereldwijde consumptievanviszalstijgenvan 16,3 kgper persoon in2000 naar 19â20 kg per persoonin
2030. Depotentiëlevraagvisproducten ligt echter hoger, maar zaldoor beperktevisvangst (onder andere door
overbevissing) nietgerealiseerd kunnenworden.Aquaculture kanditgedeeltelijk compenseren enzaltot 2015
jaarlijks met 5tot 7% stijgen.

2.5.5

Milieuenklimaat

Milieu
Landbouwactiviteiten hebben eengrote impact op milieu enklimaat. Hettotale oppervlakte landbouw besloegin
1999ongeveer 37%vandetotale oppervlakte vandeaarde.Enmeer dantweederdevanhettotale watergebruik
valtten deelaandelandbouw (FAO,2002). DeFAOschetsttweethema's diehet spanningsveldtussen landbouwen
milieuweergeven:(1)water, luchtenbodemvervuiling en(2)verliesvanbiodiversiteit.
Eenbelangrijke factor metbetrekkingtot milieuvervuiling ishetgebruikvanbestrijdingsmiddelen enkunstmest.
Naastvervuiling heeft hetgebruik vanbestrijdingsmiddelen ook eennegatieve invloedopdebiodiversiteit. De FAO
verwacht dat hetgebruik vanbestrijdingsmiddelen wereldwijd richting 2030 minder snelzalgroeien daninhet
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verleden,vooralonder invloedvaneenafnemende groei vandeplantaardige productie (paragraaf 2.5.4) ende
maatschappelijke discussie over duurzaamheid.Detotale groeivanhetgebruik zalrond 37%liggen indeperiode
1999tot 2030 Hetinzettenvanalternatievenvoor bestrijdingsmiddelen zalnaarverwachtingtoenemen.Hetniveau
vankunstmestgebruik verschilt enormtussen regio's. Ongeveer 80%vanhet kunstmestgebruik vindt inNoordAmerika,West Europa enOost-enZuid-Azië plaats. Hetwereldwijde kunstmestgebruik zaltot 2030 naar verwachting
met eengemiddelde van 1% perjaar groeien,waarbij degrootste procentuele toename indeSub-Sahara regiozal
plaatsvinden.
Landbouw is ook eenbelangrijke bronvanuitstootvanluchtvervuilende gassen,zoalsammoniak, C02 enstikstofoxide. Zozal,gezien degroeiontwikkeling vandierlijke productie (paragraaf 2.5.4), deemissievanammoniak met
± 60%toenemen tot 2030. Deuitstoot vanstikstofoxide zalmet ±50%stijgentot 2050. Opgemerkt dientteworden
dat naasteenbronvanC02-emissieook eenrolspeelt indeopslagvankoolstof indegrond.
Landbouw, bosbouw envisserijvormen debelangrijkste beperkendefactor voor debiodiversiteit. Schattingenvan
hetverlies aanbiodiversiteit lopen uiteenvan2tot 25 procentvanhetaantalsoorten.

Klimaat
DeFAO verwacht dat deconcentratie C02 indeluchtzalstijgenvan350 ppmnaar meer dan400 ppmin2030. Dit
heeft allerlei gevolgenvoor het klimaat. Menverwacht eenstijgingvandegemiddelde temperatuur opaardevan
0,5 tot 1,0 °Ctot 2030. Hierdoor zalbijvoorbeeld hetzeewaterniveau stijgen(15 tot 20 cmtot 2030), of indroge
gebieden deverdampingverder toenemen.Devoorspelde opwarmingvandeaarde zalopwereldniveau debeschikbaarheidvanvoedsel niet beïnvloeden,maar regionaal of lokaalwel.Afhankelijk vandelokaleomstandigheden zalde
opwarmingvandeaardevoor-of nadelen hebbenvoor delandbouw.Voordelen kunnenbijvoorbeeldverlengingvan
hetgroeiseizoen,geringere kostenvoor overwintering, e.d.zijn.Nadelenzullenvaakte makenhebbenmetoverstromingenofjuist verlagingvanhet grondwaterpeil enverziltingvandegrond.Inhoeverre de klimaatveranderingen
echt impactzullenhebbenopde landbouw hangtook afvanmogelijke technologischeaanpassingen.

2.5.6

Ruimtebehoefte/ beschikbaarheidvanland

Omte kunnenvoldoenaandegroeiende vraagnaar landbouwproducten zalhetwereldwijde areaal landbouwgrond
stijgen(paragraaf 2.5.4). Hetaanwendenvanextragrondenzalongeveer 20%vanbenodigde productieverhoging
bewerkstelligen. Opwereldniveau lijkt ervoldoende grondvoor uitbreiding beschikbaar te zijn. Dit isechter matig
verdeeld.Oplandelijk enlokaalniveau zullen land-enwaterschaarste enandere problemen zeker verergeren met
verstrekkende gevolgenvoor armoede envoedselvoorziening. Meer dandehelftvanhet beschikbare landligt inde
zevenlandenvanLatijns-Amerika endeSub-Sahara regio. Inandere landenis erjuist eengebrek aanbeschikbare
landbouwgronden. Inhet Nabije Oosten is bijvoorbeeld al87%vanhet beschikbare landbouwgrond ingebruik.
Watervoorraden zullen eenbelangrijke beperkendefactor zijnvoorverder uitbreiding inZuid-Azië,het NabijeOosten
enNoord-Afrika.Nadruk zalindezegebieden moetenliggenopeenefficiënter watergebruik.
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3.

Wereldwijde waterproblematiek

3.1

Inleiding

Water iszeer belangrijk voor mensendemaatschappij. Hetspeelt eencentrale rolinhetfunctioneren vanecologische, economische, sociale enpolitieke systemen (Partners voorwater, 1999).Water iseenbasisbehoefte,
bijvoorbeeldvoor drinken,wassen enkoken.Daarnaast iswater belangrijk voor eenaanvaardbare kwaliteitvanhet
leveneneengoedevolksgezondheid.Water speelt ook eenbelangrijke rol bijhetcreëren enbehoudenvanwelvaart.
Water isnodigvoor commerciële visvangst, aquaculture, landbouw, energie-opwekking, industrie,transporten
toerisme (Nixon et.al, 2000).
Zoetwater speelt als drinkwater eenzeer belangrijke rol inhetdagelijks levenvanmens endier. Daarnaast ishet
eenbelangrijk productiemiddel inde landbouw eninallerlei industriële productieprocessen (bijvoorbeeld alsproductiemiddelof alskoelvloeistof). Plantendier kunnenzondergeschiktwater nietoverleven.Binnenplantenspeelt
water onder andereeenbelangrijke rol indestevigheidvandecellen enplanten.Voor bijnaallegewassendie
wereldwijdgeproduceerdworden isalleenzoetwater geschiktvoor degroei.Irrigatie metzoutwater of verzilt
grondwater onttrekkenjuistwater aandeplanten,waardoor deplantuitdroogt enuiteindelijk zalafsterven.
Delandbouwsector inclusief devoedselverwerkende industrie verbruikt relatief hetmeestezoetwater. Vanhettotale
zoetwaterverbruik voor humanedoeleindenwordtwereldwijd ongeveer 70 procent door delandbouwsector verbruikt. Insommige aridegebieden ligt dit percentage zelfs op90 procent (Bruinsma,2003).
Dezoetwatervoorraad diejaarlijks ineen landof regio beschikbaar isvoor consumptie-en productiedoeleinden
wordt aangeduidals 'renewable resources'(Bruinsma,2003). De'renewable resources' binneneenbepaald landof
regio bestaanuitdejaarlijkse neerslagaangevuldmetdenetto hoeveelheid inkomend rivierwater minus hetwater
datverloren gaat o.a. door evapotranspiratie (verdamping). Inaridegebieden kandeverdamping bijzonder groot
zijn. Insommige delenvanhet Midden-Oosten enNoord-Afrika isdetotale omvangvande'renewable resources'
uiteindelijkmaar 18%vanhettotaalaanregenvalennetto inkomendrivierwater (Bruinsma,2003).Alshetwatergebruik ineenjaar groter isdandeomvangvande'renewable resources' danwordt infeite ingeteerdop destructurelewatervoorraad,vooralgrondwater. Deze'groundwater mining'kanverstrekkende gevolgen hebben,zoals
verzakkingenvangebouwen,hetverziltenvanhetwater indenatuurlijke aquifers enhogere kostenomhetwater op
tepompen.
Debeschikbaarheid en/of kwaliteitvanzoetwater isinverschillende gebieden vandewereldproblematisch.Deze
problemen lijken indetoekomst meer knellendte gaanworden.Afhankelijk vanderegio kandeproblematiek rondomdebeschikbaarheid vanwater bestaan uitwaterschaarste ofjuistwaterovervloed. Betreffende de kwaliteitvan
hetwater spelen issuesalsverzilting,verzuring en/of vervuiling eenrol.
Hetdoelvandithoofdstuk isommeer inzichtteverschaffen indewereldwijde waterproblematiek indelandbouwen
deverwachte toekomstige ontwikkelingen daarvan.Daarbijzalmeer indetailworden ingegaanop de problematiek
ronddeverziltingvanwater. Inparagraaf 3.2 wordt allereerst dieper ingegaanophet zoetwatergebruik indelandbouw endanmetnamehetbelangvanirrigatie.Vervolgens schetst paragraaf 3.3 eenoverzicht vandefactorendie
detoekomstige ontwikkelingen vandewaterproblematiek indelandbouw bepalen.Inparagraaf 3.4 komt desamenhangende problematiek vandeverziltingvanwater enlandbouwgronden aandeorde. Inparagraaf 3.5 wordt het
SEO-project'Zoutwaterkassen',dateenoplossingwilbiedenvoordewaterproblematiek in(semi-)aridegebieden,
geplaatst tusseneenaantalandereoplossingsrichtingen.Vervolgenswordt inparagraaf 3.6 het project 'Zoutwaterkassen'ineenbreder perspectief geplaatst vande(technische) ontwikkelingen diereeds opditterreinhebben
plaatsgevonden.
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3.2

Zoetwatergebruik enirrigatie

Deplantaardige productie inde landbouw maakt grofweg optwee manieren gebruik vanzoetwater. Enerzijdswordt
opnatuurlijkewijze(regen)water uit de bovensteteeltlaagopgenomen door deplanten.Inregio's metvoldoendeen
regelmatige regenval isditvaaktoereikend omtevoldoen aandewaterbehoefte. Anderzijdswordt water toegediend
via irrigatiesystemen. Detoepassingvanirrigatiesystemen vindtvooral plaats inregio's metonregelmatige regenval,
zoals inregio's met eenlangedroge zomer. Daarnaastworden irrigatietechnieken toegepast inintensieve, eventueel
overdekte teeltsystemen, zoals indeNederlandse glastuinbouw.
Tabel 3.1 geeft inzicht inhetareaal landbouwgrond datwereldwijd geïrrigeerdwordt. In 1999 wordt ongeveer 18%
vanhettotale areaal landbouwgrond geïrrigeerd. Irrigatievindtrelatief hetmeeste plaats inde (ontwikkelings)landen
inhet Midden-Oosten enNoord-Afrika, Zuid-enOost-Azië.Vande intotaal 271 miljoenhectare geïrrigeerde landbouwgrond ligt ongeveer driekwart indeontwikkelingslanden. Naarverwachting zalhetareaal geïrrigeerde landbouwgronden indekomende 30jaar minder snelgroeien dan indeafgelopen 30jaar (vergelijkgetallentussen
haakjes). Deverwachte groei isafhankelijkvaneenaantalfactoren,zoalsdeverwachte groeivande bevolkingen
mogelijke klimaatveranderingen. Inparagraaf 3.3 komendezefactoren nader aandeorde.
Deafhankelijkheid vandewereldwijde voedselvoorziening vanirrigatie neemtnaarverwachting steedsverdertoe,
voornamelijk indiegebiedenwaar eengebrek aanvoldoende toegankelijke landbouwgronden is.Ter illustratie:in
1999wordt ±20%vanhet landbouwareaal inontwikkelingslanden geïrrigeerd.Opdezeoppervlakte wordt echter
ongeveer 40%vandeplantaardige productie geoogst enzelfs zo'n 60%vandegraanproducten. Debeschikbaarheidvanzoetwaterwordt een belangrijke beperkendefactor voor delandbouwproductie inZuid-Azië,hetMiddenoosten enNoord-Afrika.
DeFAO(Bruinsma,2003) hanteert de stelregel datde beschikbaarheid vanzoetwater problematisch wordt als
meer dan40%vande'renewable resources'wordt gebruiktvoor irrigatie. Bijdit niveauzullen moeilijke keuzes
gemaakt moetenwordentussen allocatievanwater voor huishoudelijk, industrieel enagrarisch verbruik. Naarverwachting zaldit percentage in2030 inZuid-Aziëzijnopgelopen tot ± 41% eninhet Midden-Oosten enNoord-Afrika
tot ±58%. In2030 zalongeveer éénopdevijf ontwikkelingslanden geconfronteerdworden metzoetwatertekorten.

Tabel3.1.

Areaal(geïrrigeerde)landbouwgronden (inmiljoenhectare)endeverwachteontwikkelingtot 2030.
Totaalareaal
landbouwgrond1

Areaalgeïrrigeerde landbouwgrond

1997-1999
Wereld
Geïndustrialiseerde landen
LandeninTransitie
Ontwikkelingslanden,w.v.:
Sub-SaharaAfrika
Midden-Oostenen
Noord-Afrika
Latijns-Amerikaenhet
Caraïbischgebied
Zuid-Azië
Oost-Azië
;

2015

2030

(Verwacht) groeipercentage
areaal geïrrigeerde
landbouwgrond
1961-1999 1999-2030

1.506(18)
387(11)
265 (9)
848 (24)
156 (3)
100(26)

271
42
25
202
5
26

221
6
29

_
242
7
33

1,8
1,3
2,6
1,9
2,0
2,3

0,6
0,9
0,6

159(11)

18

20

22

1,9

0,5

205 (40)
227(31)

81
71

87
78

95
85

2,2
1,9

0,5
0,6

Indezekolomgevencijferstussenhaakjeshetaandeelgeïrrigeerdelandbouwgrondvanhettotaleareaal
landbouwgrondweer(inprocenten)
Bron:FAO
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Uitbreidingvanhet areaalgeïrrigeerde landbouwgrond zalhetgrootst zijningebiedenwaar demeeste schaarste
aanlandis. Intensiveringvandeproductie ophet beschikbare areaalisvaak deenigemogelijkheid om denoodzakelijke productieverhoging te kunnenrealiseren enzodoendetevoorzien involdoende voedselvoor de betreffende
regio (paragraaf 2.5.3 en2.5.4). UitTabel 3.2 blijkt dat met name inZuid-Azië,het Midden-Oosten enNoord-Afrika
erzeer beperkte mogelijkheden zijnvoor uitbreidingvanhet landbouwareaal.Zeker als inogenschouw wordt
genomen dat elkjaar eendeel(2,5%)vanhet bestaande geïrrigeerde areaal komttevervallenvanwegeverziltingen
bodemerosie (Bruinsma,2003).

Tabel3.2.

Potentiële enactuelecijfersmetbetrekkingtothetlandgebruik voor landbouwactiviteiten (in
miljoenen hectare).

Regio

Totaalareaal
Totaalareaal,potentieel
landbouwgrond ingebruik geschikt landbouwgrondvoor
(1999)
niet-geïrrigeerde productie

Latijns-AmerikaenCaraïbisch
gebied
Sub-Sahara-Afrika
Oost-Azië
Zuid-Azië
Midden-OostenenNoord-Afrika
Industriële landen
Landen intransitie

% vanhet potentieel
ingebruik

203

1.066

19

228
232
207
86
387
265

1.031
366
220
99
874
497

22
63
94
87
44
53

Bron:FAO, 2003

3.3

Wereldwijdewaterproblematiek - oorzaak engevolg

Dewereldwijde problemen metdekwantiteit enkwaliteitvanwatervoorraden doenzichvoor omdat dehoeveelheid
water bijlangenanietgelijk verdeeld is inruimte entijd. Grofweg kandewaterproblematiek zichop eendrietal
manierenmanifesteren, namelijk (1)waterschaarste, (2)waterovervloeden en(3)problemen met dekwaliteit
(Nixon etal.,2000; Partnersvoorwater, 1999).Onderstaandwordt dezedriedeling nadertoegelicht:
(1)
Tekort aanwater. Zelfs als eengebiedop langetermijn overvoldoendewater beschikt, kunnen periodieke
schommelingen problemen opleveren. Bijvoorbeeld leveren inZuid-Europa periodieke droogteperioden tot
belangrijke milieu-ensociaal-economische problemen.Langdurige droogte kanhetverschijnselwoestijnvormingdoentoenemen,veroorzaakt doorovermatiggebruik vangrond enwater. Hierdoorwordt degrond
meer gevoeligvoor erosie, metalle negatieve gevolgenvandien. BinnenEuropa lopen semi-aride
Middellandse Zeelandenhet meeste gevaar, vanwege hunbergachtigterrein met steile hellingen,regenval
metgrote erosiecapaciteit enintensieve landbouw.
(2)

Waterovervloeden. Lange perioden methevige regenvalkunnenleidentot overstromingen, diegrotenegatievegevolgen kunnenhebben envaakforse schadeopleveren. Menselijk ingrijpen indehydrologie binnen
stroomgebieden kandemate endeduur(endaarmee degevolgen) vanoverstromingen significantbeïnvloeden. BinnenEuropa zijnoverstromingen demeestvoorkomende natuurrampen envormen ineconomischezindegrootste schadepost.

(3)

Vervuilingvanwater. Ditdoet zichopallerleiwijzenvoor, zoalseutrofiëring(verhogingvandeconcentraties
vanvoedingsstoffen), verzilting, microbacteriëleverontreinigingen (door lozingenvanstedelijk afvalwater),
zware metalenenoreganochloorverbindingen (door natuurlijke processen énmenselijke oorsprong),olievervuiling enradioactieveverontreiniging.Wereldwijd isongeveer 40%vande beschikbare landbouwgronden
minof meer verzilt (VanOosten &DeWilt,2000).
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Hetbehoud enduurzaamgebruik vandevariatie aanecologische 'systemen'(biodiversiteit) iseen belangrijke voorwaardevoor eenduurzame ontwikkelingvanwatersystemen. Dezebiodiversiteit kanwordengezien alshet kapitaal
voor economische functies zoalsvisserij, landbouw enrecreatie envervult eensleutelrol inhet ecosysteem bijde
natuurlijkewaterzuivering ennutriëntencycli.
Deoorzakenvan dewaterproblematiek zijntalrijk, zoalseenslecht beheer vanwatervoorraden enwaterketens,
ontoereikende instituties enregelgeving,onvoldoende doorwerkingvaninternationaal recht, verspilling,vervuilingen
toenemende consumptie.Aandezedirecte oorzaken ligt eengroot aantal indirecte oorzakenten grondslag,zoals
ongelijke toegang,gebrek aaninformatie,technologie, kennis enmiddelen,onjuiste politieke keuzes, gebrekkige
samenwerking,bevolkingsgroei endergelijke (Partners voorwater, 1999). Debelangrijkste factoren,dievaninvloed
zijnopdewereldwijde waterproblematiek, worden hieronder nadertoegelicht, teweten:
a. demografische ontwikkelingen endevraagnaar landbouwproducten;
b. klimaatveranderingen;en
c. regionalefactoren.

Demografischeontwikkelingen ende vraagnaarlandbouwproducten
Inparagraaf 2.2 isbeschreven datdeomvangvandewereldbevolking indekomendedecenniaverder zaltoenemen.
UitgaandevandeMediumVariantvandeVNzaldeverwachtejaarlijkse groeivandewereldbevolkingtot 2050
afnemen invergelijkingtot deafgelopen 50jaar. Hetgemiddeldwelvaartsniveau zalstijgen,wat resulteert ineen
significante groeivandevoedselconsumptieper hoofdvandebevolking.InZuid-enOost-Azië zaldeze ontwikkeling
zichhet sterkstvoordoen (paragraaf 2.5.2). Voor devraag naar plantaardige landbouwproductie wordteen
afnemende groeiverwacht. Enerzijdstengevolgevandevertragingvandegroeivandewereldbevolking, anderzijds
door eenverschuiving inproductiepatronen naar relatief meer consumptie vandierlijke eiwitten (paragraaf 2.5.3).
DeFAO(Bruinsma,2003) voorspelt de hoogste groeicijfers vandevraagnaar agrarische productentot 2030 inde
ontwikkelingslanden.Aande(afnemende)groeivandevraagnaaragrarische productie kanwordenvoldaandoor het
areaallandbouwgrond uitte breidenen/ of door deproductiviteit teverhogen.Naarverwachting zal 80% vande
toekomstige productietoename inontwikkelingslanden gerealiseerdwordendoor intensivering. Irrigatie zalhierbij
eenbelangrijke rol spelen(paragraaf 3.2). Indirect legt degroeivandebevolkingsomvang ook druk ophetverdelingsproblematiekvanwater. Zeker inregio's waar reeds sprake isvanwatertekorten zaldeverdelingvanwater
over deverschillende gebruikers (huishoudens, industrie, landbouw, natuur entoerisme) eensteeds belangrijker item
worden.

Klimaatveranderingen
Deoorzaken vanklimaatveranderingen liggen inzowel internefluctuaties inhet klimaatsysteem, zoalsfluctuerende
instralingenreflectievanzonlicht, als inexternefactoren. Dezelaatste kunnenzowelvannatuurlijke alsmenselijke
aardzijn. DeIntergovernmental PanelonClimateChange(IPCC)zegt dat er steeds meer bewijs isdathet grootste
deelvandeopwarmingvandeaarde indelaatste 50jaar hetgevolg isvanmenselijke activiteiten. Bovendien ishet
zeer waarschijnlijk dat degestegen zeeniveau's hetdirecte gevolgzijnvandezeopwarming (Houghton etai, 2001).
Naarverwachting zalinde 21 ste eeuwde invloedvanmenselijk handelenophetklimaat dominant blijven.Zozalde
C02-concentratie indelucht, naarverwachting in2100, gestegenzijntot 540- 970 ppm,afhankelijk vandegekozenaannames indeberekeningen.Tabel3.3 geeft eenglobaaloverzichtvandeverwachte klimaatveranderingen
inde 21 ste eeuw invergelijking metde20ste eeuw.
Degevolgenvandeklimaatveranderingen komen het sterksttot uitdrukking inopwarmingvandeaarde, stijgingvan
dezeespiegel enveranderingvanneerslagpatronen. Dezegevolgen kunnenregionaal sterk verschillen,vangrotere
wateroverschotten totjuistgroterewatertekorten.Ter illustratie: kader 3.1 geeft inzicht indeeffectenvanklimaatveranderingen inhetverleden inhet Middellandse Zeegebied,vaak insamenspel mettoenemend gebruikvanwater
(door huishoudens, landbouw, industrie entoerisme).
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Tabel3.3.

Verwachtte wereldwijdeklimaatveranderingen.

1861-1990
Temperatuur
Neerslagop het Noordelijk halfrond
Zeespiegel

Toename 0,6 °C
0,5 - 1,0% per decennium
Stijging 0,1-0,2 meter

1990-2100
Toename 1,4 - 5,8°C
Verderetoename
Stijging 0,1 - 0,9 meter

Bron:IPPC

Kader3.1.
•

Effectenvanklimaatveranderingeninhet verledeninhetMiddellandseZeegebied(EMA, 2000).

toenamevandekusterosie,veranderendevormvandekustlijn,destabiliseringvanduinen
(stijgendezeespiegel);
verlies enoverstromingvanwetlands enlandbouwgrond(stijgende zeespiegel);
afnamevandeopbrengsten vanviskwekerijen;
afnamevandevructhbaarheid vandegrond;
verziltingvandebodem,grondwater enkustmeren;
toenamevanoverstromingen enhoogwaterstanden;
schade aanhaven-enstedelijke infrastructuur;
doordringing vanzoutwater inrivieren;
verhogingevotranspiratie,wat leidttotverdroging enverzilting
verlies vanzoetwaterhabitats;
verhoogd risico voorvolksgezondheid;
verhoogdgevaarvanbosbranden;en
verlengingvandedroogte perioden indezomer.

Regionale factoren
Naastde demografische ontwikkelingen enklimatologische veranderingen spelen ook regionale factoren eenbelangrijke rol met betrekkingtot dewaterproblematiek. Onderstaandwordentweefactoren besproken die deregionale
problematiek versterken:(1)urbanisatie en(2)slecht beheer vanwater, milieu,natuur enruimte inkwetsbare
gebieden.
Urbanisatie isinhet kadervandewaterproblematiek eenrelevante ontwikkeling. Nualwoont ongeveer dehelftvan
dewereldbevolking ingrote steden. Bovendien liggen bijnaalle megasteden aande kust indeltagebieden, aanhet
eindevanbelangrijke stroomgebieden. Dezeconcentratie vanmensen indichtbevolkte delta's brengtveiligheidsrisico's enextra druk opwatersystemen met zichmee.Vanuit efficiëntieoverwegingen zaleengroot deelvande
landbouwproductie indenabijheidvandeze steden moetenplaatsvinden.Ditlevert vaak eenspanningsveldop,
vanwegeconcurrentie ombeschikbare ruimte (bijvoorbeeld mettoerisme) enwater. Bovendien zijn de beschikbare
grondendoorvervuilingenverziltingvaak nietvandebestekwaliteit. Deaanwezigewatervoorraad isevenminvan
goede kwaliteit, zeker in(semi-)aridegebieden.
Eenanderefactor die dewaterproblematiek inveel regio's versterkt ishetgebrekkige watermanagement, datte
weiniggericht isop duurzaamgebruik vanwater engrond.Vaakgaat deverstedelijking vande kustopeenwijzedie
haar draagcapaciteit te bovengaat,wat leidttot het lozenvanonbehandeldwater entoxische stoffen eneen
bedreigingvormtvoor de biodiversiteit (EMA,2000).
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3.4

Verziltingvanirrigatiewater enlandbouwgronden

Inhetkadervanhet project 'Zoutwaterkassen'wordentwee belangrijke problemen onderkend bijdeproductievan
landbouwgewassen: (1)hetgebrek aangoede landbouwgronden (vooral dichtbij stedelijke centra) en(2)eentekort
aangoed(zoet)water. Deprobleembeschrijving vanparagraaf 3.3 overziend,geldt met betrekkingtot het project
'Zoutwaterkassen' eenaantal samenhangende ontwikkelingen voor (semi-)aridegebieden,namelijk:
• Door klimaatveranderingen zullen dezegebieden indetoekomst méérte kampenkrijgen met droogte.De
droogteperioden zullen langerworden,gemiddeldetemperaturen zullenstijgen. Hierdoor neemt deverdamping
toe endreigen meer structurelewatertekorten (ontoereikende 'renewable resources').
• Juist ineengroot deelvandezegebieden,zoalsZuid-Azië,het Midden-Oosten enNoord-Afrika, dreigteen
schaarste aanbeschikbaar landvoor landbouwactiviteiten. Bovendienzaldoor verstedelijking de concurrentie
omgeschikte landbouwgronden verdertoenemen.
• Omindetoekomst te kunnenblijvenvoorzien involdoendevoedsel zaldenadruk steeds meer komente liggen
op intensivering vandelandbouwproductie. Irrigatie zaldaarbijeenbelangrijke rol spelen(Tabel3.3).
• Inveelvandezegebieden liggendegrote bevolkingscentra langsdekust,waarin relatief veelproblemen zijnof
wordenverwacht metverziltingvanoppervlaktewater enbodem.
Kortom, inveel(semi-)aridegebiedenzalenerzijds devraagnaarzoetwater voor de landbouw,vooralvoor irrigatie,
envanuit destedelijke bevolkingscentra sterk toenemen.Anderzijds zaldebeschikbaarheid van kwalitatief goed
water afnemen,door eendreigendtekort aan'renewable resources' enafnemende kwaliteit (onder andereverzilting)
vandewatervoorraad. Zoetwater wordt daarmee éénvandebelangrijkste beperkende factorenvoorvoedselproductie indezegebieden.Tabel3.4 geeft eenoverzichtvande(semi-)aridegebieden indewereld,diezichin
nabijheidvanzeeënbevinden.Hetproject 'Zoutwaterkassen' kanmogelijk indezegebieden eenrelevante bijdrage
leverenaandeoplossingvandewaterproblematiek.

Tabel3.4.

Overzichtvan(semi-)aridegebiedenindewereld, indenabijheidvanzeeën.

Europa

Balearen;Canarische Eilanden;Cyprus;Kreta; Frankrijk; Gribraltar; Griekenland;Italië;
Malta;Portugal;Sardinië;Spanje;Sicilië

Noord-Amerika

Californie; Kaaiman Eilanden;Mexico;Oregon

Midden-Oosten

Bahrein;Egypte;Iran;Irak;Israël;Jordanië; Koeweit;Libanon;Oman;Palestina;Quatar;
Saudi-Arabië;Syrië;Verenigde Arabische Emiraten;Jemen

Latijns-Amerika

Argentinië; Brazilië;Chili;Colombia; Ecuador; Peru;Uruguay;Venezuela

Azië

China;Galapagos Eilanden;Eilanden indeStilleZuidzee; India;Pakistan;Turkije;SriLanka

Afrika

Algerije;Angola; Kaapverdië; Djibouti;Eritrea; Ethiopië;Gambia; Kenia;Libië;Madagascar;
Mauritanië; Marokko &West-Sahara, Mozambique; Namibië;Senegal;Somalië;Zuid-Afrika;
Sudan;Tanzania;Tunesië

Oceanië

Australië

Bron: www.seawatergreenhouse.com

Overigens zaldeverziltingproblematiek, naarverwachting,niet beperkt blijventot (semi-)aride gebieden.Ookin
landenals Nederland kunnendergelijke problemen zichgaanvoordoen.Ontwikkelingentengevolge vandedroge
zomervan2003 illustreren dit. Metnamedoor destijgingvandezeewaterspiegel zaldezoutgrens (vangrondwater
enrivieren) landinwaartsverschuiven(VanOosten&DeWilt,2000).
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3.5

Zout-/zoetwaterproblematiek- oplossingsrichtingen

Zoals eerder geconstateerd kent dezoetwaterproblematiek in(semi-)aridegebiedenvaak meerdere oorzaken.Het
is inderegeleencombinatievaneentekort aan'renewable resources', eentoenamevandeconcurrentie tussen
sectoren omhetbeschikbarewater eneentoenemende vraagnaar(irrigatie)water. Voor deze problematiek iseen
groot aantal deeloplossingen mogelijk ofwordt reedstoegepast (VanOosten&deWilt, 2000;VanKasteren,2000):
a. Efficiëntere verdelingvanwater over diverse sectoren indemaatschappij,zoalswatervoor huishoudelijk
gebruik, voor landbouw envoor industrieelgebruik.
b. Hetverhogenvandeefficiëntie vanhetwatergebruik. Hetkanhierbijgaanom bijvoorbeeld het kiezenvanhet
juiste tijdstip vanirrigatie tot de keuzevaneenirrigatietechniek. Druppelbevloeiingisinderegelefficiënter dan
beregenng.
c. Nastrevenvaneenoptimale afstemming vankunstmestgiften, zodat nietonnodigveelzouten inde bodemen
hetgrondwater terechtkomen. Denkhierbijbijvoorbeeldaanprecisie landbouw. Periodieke bodembemonstering
kanhierbijbelangrijk zijn.
d. Beter gebruik makenvan'groen'water, dat ishetbodemvocht datopgeslagen is indeonverzadigde zonevan
debodem.Bijvoorbeeld door hettijdelijkafdekkenmetfolie, omverdamping(uitdroging)tegentegaan.
e. Technologische ontwikkeling,bijvoorbeeld door inzetvanmoderne biotechnologie datvooral gericht isophet
ontwikkelenvandroogte-enzoutbestendige gewassen,waardoor dewaterbehoefte vanlandbouwgewassen kan
verminderen.
f. Zoutwaterlandbouw: bijvoorbeeld deproductie vanzeecultures (ziekader 5.2).
g. Importerenvanwater uitgebieden meteen'wateroverschot'. Voor dezeoptievormentransportkosten vaakeen
beperkendefactor.
h. Opvangenvanwolkenof het plaatselijk initiëren vanregen.
i. Hergebruik van(gezuiverd) afvalwater, vaak incombinatie met zouttolerantere gewassen. Eenmogelijk gevaar
vandezeoptie iseenverdere verziltingvande bodemof door overmatig doorspoelenverziltingvanhet
grondwater.
j. Ontziltingvanzeewater. Ontziltingssystemenworden hedenten dage onder anderetoegepast opeilandenals
CyprusenMalta, inlandenrond deMiddellandse Zeeeninhet Midden-Oosten. Indezelanden bestaateen
duidelijke noodzaak omgezuiverd zeewater als drinkwater tegebruiken (VanDreven,2003). Ookinbepaalde
strekenvanZuid-Europavullenontziltingvanzeewater enhergebruik vanregen-enafvalwater deschaarse
waterbronnen inbepaalde streken inZuid-Europa aan,maar over hetalgemeen is debijdrageklein.

Kader3.2.

Zeecultures.

Zoutwaterlkanookalsteeltmediumdienen;hetis danbodemenwatertegelijk.Traditioneel iserveelaandacht
voor dekweekvanvis,schaal-,schelpdieren enkreeftachtigen. Deopzetvanplantaardige productiesystemen in
zeewaterwordt mondiaalgeziensteeds belangrijker. MetnameinhetVerreOostenheeftditaleenhogevlucht
genomen.Verschillende algenwordengeteeldvoor deproductie vanvoedingspigmenten (caroteen), plantaardige
geleermiddelen,eiwitten,onverzadigde vetzuren,maar ook alsversegroente.Wereldwijd isdeomzet ± 4 miljard
dollar, met groeicijfersvanzo'n5%perjaar. Depotentievanalgenalsveeofvisvoer iszeer hoog,gezienhet
gunstige eiwitgehalte endaarvandegunstige aminozuursamenstelling (bijv. hooglysinegehalte).
Bron: Van Oosten&DeWilt, 2000. Zieook: www.stt.nl/project OceanFarming

Vrijwelnergens ter wereld hoevenboerente betalenvoor hetwater datzeoppompen;zebetalen hooguitvoor het
transport naarhunakkers (VanKasteren, 2000). Ook ingebieden metgrotewaterschaarste staat deprijsvanwater
niet inverhoudingtot dewaterschaarste. Deprijsisvaak slechts eenfractie vandekosten omwater opde akkers
te krijgen,terwijl dekostenvaakslechts enfractie zijnvandewaardevanwater voor degewasproductie. Bijvoorbeeld inIsraëlisde prijsvanwater relatief laag, maarwordenquotasystemen gehanteerdvoor deverdelingvan
water over verschillende activiteiten (zieparagaaf 4.3).Voor deeconomische haalbaarheidvanwaterbesparende
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technologieën kanhetontbreken vaneenreële prijs eenbeperkende factor zijn. Bijte lage prijzen iseeninvestering
inalternatieven minder snelrendabel.

3.6

Project'Zoutwaterkassen'- ineenbreder
perspectief

Ontziltingvanzeewatervindtvoornamelijk plaats ingebiedenwaar geenanderewatervoorraden tegen concurrerende
prijzengeëxploiteerd kunnenworden (EMA,2000). Inhetalgemeen isontzilting eenrelatief kostbare operatie.Van
hetwereldwijde geproduceerde drink-enhuishoudelijk waterwordt zo'n 3%uit zeewater gewonnen(±25 minm3per
dag). Naarverwachtingzaldeontziltingscapaciteit in2010 stijgentot ±36 miljoenm3enin2025tot ±95 miljoenm3
(www.mep.tno.nl).
Erbestaan diverseontziltingssystemen, grofweg onderteverdelen indrietypen:
a. Destillatiesystemen.
Dezesystemenwerkenvolgens hetprincipevanheteerstverdampenvan'vuil'water, omhetvervolgens tecondenseren. Dezetechniekenwordentot ophedenhetmeesttoegepast. Hoewelerverschillen bestaantussendiverse
systemen iseengroot nadeeldat erveelenergievereist isvoor deze processen.Inhet Midden-Oostenwordtveelal
gebruik gemaaktvanMultistage FlashDistillation.Doordatdeolieindeze landenrelatief goedkoop is,wordthet
hoge energiegebruik nietalseenprobleem ervaren.InRusland,VSendeAntillengebruikt menvaker destillatiesystemen dieminder energievragen,zoalsmeertrapsverdampingendampcompressiedestillatie.
b. Omgekeerdeosmose.
Indezetechniekwordtwater nietgedestilleerd, maar door drukverschildoor eenselectieve membraan geperst,
waarbij dezoutenachterblijven. Dezetechniek is inopkomst enwordt bijvoorbeeld ook op kleine schaaltoegepastin
deNederlandse glastuinbouw ombronwater te zuiverenengeschiktte makenalsirrigatiewater. Nadeelvandit
systeem zijndathetopelektriciteitwerkt (energievraag) endat dewaterkwaliteit nietvoldoet aandenormenvande
wereldgezondheidsorganisatie. Dezuiverheidvanhetgeproduceerde water isonder andere afhankelijk vande
ionenconcentraties inhet uitgangswater entemperatuur- endrukverschillen.
c. Membraandestillatie.
Ditsysteemwerktvolgenshet principe datzeewaterwordtverhittot hetverdampt,waarna het door eenmembraan
gaat.Vervolgenswordt hetwaterweer gecondenseerd.VoorbeeldenvandezetechniekzijndeMemstill-techniekvan
TNOendeSolar Dew© techniek. Indeze systemen isnogsteedswarmte nodigom het proces aante drijven,maar
deverdampingswarmtewordttot dertig keer opnieuwgebruikt. Hetlevert zeer zuiverwater op.
TNOclaimt dat indeMemstill-techniek hetenergiegebruik perm3ongeveer 80 MJis, invergelijkingtot 200300 MJper m3in'energiezuinige' destillatieprocessen. Door hetgebruik van speciale kunststoffen isdit systeem
bovendien beter bestandtegencorrosie, eenbijwerkingvanzoutwater. Ondervoorwaarde dathetwateropgewarmdwordttot 60- 90 °Cishetmogelijk omzonnewarmtetegebruikenalsenergiebronvoor ditontziltingssysteem(ww.mep.tno.nl).
Hetideeachter deSolar Dew© techniek isomafvalwater (zee,olieof rioolwater) door eenmembraansysteem te
leidendat gebruik maaktvan'gratis'zonne-energie omuiteindelijk puurgedestilleerdwater te produceren.Testenin
Zuid-Oman hebbenaangetoond datmet behulpvandezetechnologie 5liter/ m2/dagzuiverwater kanwordengeproduceerd.Voordelen vandezetechnologietenopzichtevanomgekeerde osmose zijnonder andere:
• dewaterkwaliteit is beter enwordt bovendieninéénstap bereikt;
• dezuiverheidvanhetwater isonafhankelijk vandeconcentraties inhet uitgangswater;
• het systeemzuivertook probleemionen alsboron,fluoride,arsenicum, seleniumenaluminium
(www.solardew.com).
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Hetwinnenvanzoetwater uit zoutwater isviade destillatiesystemen enomgekeerde osmose inde regeleenkostbarezaak. Deproductie vanwater viadeze systemen isgemiddeld ongeveer twee keer zoduur als deproductiekostenvandrinkwater uit Rijnwater, respectievelijk ±1 eurotegen 0.5 euro(VanDreven,2003). Dezesystemenzijn
alleen rendaoelals het opgrote schaalwordt toegepast. Deinitiatieven diegebaseerd zijnop membraandestillatie
kunnennaarverwachting opeengoedkopere manier zoetwater produceren uit 'vuil'water.

Kader3.3.

Schematische weergave vandeprocessenvanSeawatergreenhouse.
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Met systemen zoals de'zoutwaterkas' en'seawatergreenhouse' (zie kader 5.3) beoogt mendeteeltvantuinbouwgewassen mogelijk te maken met zoutof verontreinigd water. Doorallerlei innovatiestecombineren ziet menmogelijkhedenomdekostenvoorwaterzuivering aanmerkelijk teverlagen invergelijkingtot verschillende waterzuiveringsinstallatiesdienuwordentoegepast. Bijvoorbeeld doorgebruik temakenvannatuurlijke energiebronnen, combinatie
metzeecultures,e.d.
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4.

Casestudie:waterproblematiek Israël

4.1

Inleiding

Landen inhetMidden-Oosten enNoord-Afrika hebbenintoenemende matete kampen met problemen rondomde
beschikbaarheid vanwater, zowel inkwantitatieve als inkwalitatieve zin(Arlosoroff, 2002).Aanzienlijke,vaakstructurele watertekorten gaanhandinhandmetverslechterende waterkwaliteit. Inveelvandeze(semi-)aridegebieden
kandezoutwaterkas, zoals beschreven inparagraaf 1.3 inpotentie eenbijdrage leverenaandeoplossingvande
genoemdewaterproblemen. Medegezien hetfeit dater indezegebieden,jaarrond,voldoende zonlicht aanwezigis
voor hetontziltingsproces. Indevolgende hoofdstukkenwordt desituatie inIsraëlverder uitgediept. Dekeuzevoor
Israëlisgebaseerd op devolgenderedenen:
•
•
•

Israëlbevindt zichinhetMidden-Oosten enheeft eensemi-aride, gematigd Mediterraan klimaat.
Tuinbouw isinIsraëlrelatief ver ontwikkeld als hetgaatomdeomvang,deinfrastructuur endetechnologische
ontwikkeling.
Israëlstaat bekendomdeexpertise ophetgebiedvanwatermanagement.

Israëlheeft eenoppervlaktevanongeveer 20.770 km 2 . Hetlandtelt in2001 6.5 miljoen inwoners. Hetinwonertalis
indeperiode 1990 tot 2001, mede door eenhoogimmigratieniveau,jaarlijks gemiddeld 2.8%gegroeid.Ongeveer
90%vandebevolking leeft instedelijke gebieden,hoofdzakelijk geconcentreerd inenronddrie steden: Jeruzalem,
TelAvivenHaifa. InFiguur 1.1 is eenkaartje opgenomenvanIsraël,metdaarinaangegeven detotalewaterconsumptie per regio in2001. NadeoprichtingvandeStaat Israël in 1948 heeft de landbouw eencentrale rolvoor
deontwikkelingvanhetlandgespeeld.Debelangrijkste activiteitenindenieuwgestichtenederzettingen (Kibbutzim
enMoshavim)lagen indelandbouw. Langzamerhand zijnveelKibbutzim enMoshavimzichnaast delandbouwgaan
toeleggenopandere,meer industriële activiteiten.Bovendieniseensterke urbanisatieopganggekomen.Inhet
laatste decennium isheteconomisch belangvan de land-entuinbouw inIsraëlafgenomen,enverschoven richting
industrie eninformatica. DeIsraëlische landbouw kaninhetalgemeengekarakteriseerdworden als intensiefen
inventief, ingegeven door schaarste aanland,water enarbeid.Voor eengroot aantalsierteelt,-groente-enfruitproducten isIsraëleenrelatief belangrijk exportland,voornamelijk gericht opexport naarEuropa.
InIsraëlbestaat eenaanzienlijktekort aan(schoon)zoetwater. Ditstructurele probleem isrecentforstoegenomen.
Indeze periode 1996tot 2001 heeft Israëlte kampen gehadmetzeer drogejaren. Door eengebrek aanvoldoende
neerslagzijn dewatervoorraden ineenversneldtempo afgenomen.Hierdoor isnietalleendebeschikbaarheidvan
voldoendewateringevaar gekomen,maar isook dekwaliteitvanhetwater verslechterd door verziltingen vervuiling.
Dit document beoogt meer inzichttegevenindeachtergronden met betrekkingtot dewaterproblematiek inIsraël
enhetfunctionerenvande'watermarkt'inIsraël.Inparagraaf 4.2wordthetaanbod,deconsumptie enontwikkelingen
vandekwaliteitvanwater beschreven.Vervolgensworden deverwachte ontwikkelingen metbetrekkingtot vraagen
aanbodvoor dekomendejarenuiteengezet. Inparagraaf 4.3 wordt hetwaterbeleid vandeIsraëlische overheid
beschreven.Daarinisookaandacht voor deprijsvormingvanhetwater voor dediverse sectoren inIsraël.In paragraaf 4.4 komendeoplossingsrichtingen met betrekkingtot dewaterproblematiek aandeorde. Hetgaat daarbijom
methodenentechnieken omdewatervoorraden tevergroten enomwaterte besparen.Tenslotte worden inparagraaf 4.5 debelangrijkste hoofdlijnen/ conclusiesweergegeven,metbijzondereaandachtvoor deland-entuinbouw.
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Figuur4.1.

KaartvanIsraël: verdelingvan dewaterconsumptie(MCM)2 inIsraëlper regioin 2001,
(Bron: WaterCommission, 2002).

4.2

Beschikbaarheid enconsumptievanwater

4.2.1

Wateraanbod

Debeschikbare hoeveelheidwater isvooralafhankelijkvanjaarlijkseneerslag.Gemiddeldvalt inIsraëlcirca 360mm
regen. Hierbijdoenzichechtertwee belangrijke complicaties voor. Teneerste isdeneerslag nietgelijkverdeeld
overhet land. InhetnoordenvanIsraëlvalt relatief veelneerslag,inbepaaldegebiedentot bijna 1000 mm perjaar.
Terwijl inhet zuiden,deNegev-woestijn,degemiddeldejaarlijkse neerslag maar 30 mmbedraagt (Ministryof
NationalInfrastructures, 2001).Tachtig procent vandetotale neerslagvalt inhetnoordelijke deelvanIsraël,terwijl
deconsumptie vanwater inbelangrijke mate inhet midden-enzuidenvanhet landplaatsvindt. Daarzijndegrote
bevolkingscentra envindenrelatief veel landbouwactiviteiten, zoals intensievetuinbouw, plaats.Tentweede isde
neerslagnietgelijk verdeeld over hetjaar. Nagenoeg alleneerslagvaltinhetwinterseizoen tussen novemberen
MCM= MillionCubic Meters
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april. Ook binnen dezewinterperiode fluctueert deneerslag sterk over dejaren. Beidecomplicaties impliceren dat
land-entuinbouw buiten het kortewinterseizoen alleen mogelijk isals irrigatie wordttoegepast. Bovendienzalvoor
grootschalige land-entuinbouw inhet zuidenvan Israël,zoetwater uithetnoorden betrokken moetenworden.
Vanuit hetMeervanTiberiaswordtwater via'TheNationalWater Carrier' vannoord naarzuidgetransporteerd. Ditis
eensysteem vangedeeltelijk open kanalen,waarop de belangrijkstewaterbronnen zijn aangesloten.Over eenafstandvan 180 kilometer invormt dit systeem deruggengraat vanhet nationale systeem.Hetverbindt deseizoensgebondenopslag inhet MeervanTiberias met langetermijn opslag innatuurlijke aquifers (grondwaterbronnen).De
totale hoeveelheidwater dat door ditwatersysteem wordt getransporteerd ligt rond 1100 MCMperjaar.
Dezoetwatervoorraad diejaarlijks ineenlandof regio beschikbaar isvoor consumptie-en productiedoeleinden
wordt aangeduidals 'renewable resources' (Bruinsma,2003). De'renewable resources' binneneenbepaald landof
regio bestaanuitdejaarlijkse neerslagaangevuld metdenettohoeveelheid inkomend rivierwater minus hetwater
datverloren gaat door o.a. verdamping.Dejaarlijkse neerslag inIsraëlwordt geschat op 7000-10.000MCM.
Hiervanverdampt ongeveer 60%envloeit ongeveer 10%direct naarzee.Uiteindelijkwordt circa 30%vandetotale
neerslag(= 3000 MCM)opgeslagen indebodem,opgevangen innatuurlijke aquifers (grondwaterbronnen) of
opgevangen inhet MeervanTiberias. Eendeelvanditwater isechter nietbeschikbaar voor consumptie omdathet
naar diepere ondergrondse lagenwegzakt en/ of alsnognaar zeewordtafgevoerd. Uiteindelijk blijft erjaarlijks
gemiddeldcirca 1800 MCMover als 'renewable resources'(Water Commission,2002).
Ditwater isopgeslagen ineenbeperkt aantal 'waterbronnen', namelijk (WaterCommission,2002):
a. Grondwater beschikbaar intweegrote aquifers: (1)TheCoastalAquifer en(2)The MountainAquifer.The
CoastalAquifer strektzichuitlangsdekustvandeMiddellandse Zee.In2001 isaandeaquifer493.3MCM
water onttrokken voorwaterproductie. TheMountainAquifer bevindtzichcentraal inIsraëlonder het
Carmelgebergte. In2001 isaandezeaquifer 331.9 MCMonttrokken voor waterproductie.
b. HetMeervanTiberias: in2001 is 389.9 MCMonttrokkenvoorwaterproductie, waarvan 160 MCMviade
NationalWater Carrier isgetransporteerd.
c. Andere regionale waterbronnen,zoalsaquifers indeArava-Vallei(zoet enbrakwater) enkunstmatige reservoirs
voor deopvangvan regenwater.
Naasthet bovenbeschreven aanbodvanzoetwater iserhet laatste decennium steeds meer aandacht gekomen
voorhergebruik vanafval-of rioolwater. Intotaal isopdezewijzezo'n250 MCMwater geproduceerd in2001. Het
'DanRegionSewage Reclamation Project', gelegen bijTheCoastalAquifer ishet grootste project op ditgebiedmet
eenproductievanruim 122 MCMin2001.Verschillende kleinewaterzuiveringsprojecten zijndelaatstejarenverdeeldover hetlandopgezet. Dekwaliteitvanhetgezuiverdewater kanvariëren naar behoefte. Inprincipe voldoet
dekwaliteitvanhet'DanRegionSewage Reclamation Project'aandeeisenvoortoepassing indeproductievan
voedingsgewassen.

4.2.2

Waterkwaliteit onderdruk

HetMeervanTiberias speelt eenbelangrijke rol indeIsraëlische watervoorziening,ongeveer 30%vandetotale
waterconsumptie wordt aanhet meer onttrokken. Hetmeerwordtjaarlijks gevulddoor regen-ensmeltwater. Inde
jaren'90vandevorige eeuwheeft Israëlte kampengehadmeteengrootaantaldrogejaren,waarinderegenval
duidelijk onder het meerjarige gemiddelde lag.Hierdoor isdewaterspiegel fors gedaaldtot onder de'Rodelijn'.
Dezedenkbeeldige lijnwordtgezienalshetminimalewaterniveau.Komthetwater daaronder danworden problemen
verwacht metverziltingvanhetwater. Eenaantalkeer isdeze 'Rode lijn' naar beneden bijgesteld,omalsnogwater
te kunnenblijvenonttrekken.3 Eenzelfdeontwikkeling doetzichvoor indeTheCoastalAquifer. Naastvervuiling
(afvalwater industrie, insecticiden,meststoffen, e.d.) treedtverziltingvanhetwater op doorte lagewaterniveausin
deaquifer; zeewater krijgt dekansom binnentesijpelen.

Overigensisindeperiode2002tot2004dermateveelneerslaggevallendathetmeerinapril2004volis.Voorheteerst
sindsjarenwashetmogelijkom deschuivenaandezuidkantvanhetmeerrichtingdeDodeZee(tijdelijk)opentezetten.

36

4.2.3

Waterconsumptie

Detotale consumptie vanwater is indeperiode 1996 tot 2001 redelijk stabiel;hetfluctueert tussen 2000en
2260 MCM(zieTabel 4.1). Detotale consumptievanwater inIsraël kanwordenverdeeld invijf categorieën(Water
Commission, 2002), namelijk:
1. Huishoudelijke consumptie (inclusief het openbare gebruik insteden endorpen bijvoorbeeldvoor deirrigatievan
parken).Indeloop derjaren groeit dezeconsumptie,vooral door degestage bevolkingstoename. Gemiddeld
ligt dewaterconsumptie opongeveer 250 liter per hoofdvande bevolking perdag.
2. Industriële consumptie voor industriële processen enals koelwater. Ditwatergebruik is inde periode 1996 tot
2001nagenoegstabielgebleven.
3. Agrarischwatergebruik. Ongeveer dehelftvandetotalewaterconsumptie wordt aangewend indeland-en
tuinbouw (2001). Ditaandeel is indegenoemde periode gedaald(zieook paragraaf 4.2.4).
4. PalestinianAuthority. IndeOslo-akkoorden heeft Israëlzichverplichttotwatervoorziening vanuit deJordaanaan
Palestijnsgebied.
5. Jordanië. Inhetvredesakkoord metJordaniëookafsprakengemaaktoverwater uitJordaan.

Tabel4.1.

WaterconsumptieIsraël(MCM) verdeeldoversectorenindeperiode1996 tot 2001.

Doel

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Huishoudelijk gebruik
Industrieel gebruik
Agrarisch gebruik
PalestinianAuthority
Jordanië

604,0
124,4
1284,3
30,8
31,6

621,2
122,8
1263,8
34,8

671,7
129,2
1364,9
37,2
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59

681,8
126,5
1264,6
40,2
44,5

662,1
124,2
1137,4
39,9
54,2

658,4
120,1
1021,9
39,3
46,1

Totaal

2075,1

2091,6

2262

2157,6

2017,8

2085,8

Bron:WaterCommission, 2002

4.2.4

Watervoor agrarische doeleinden

Zoals beschreven inparagraaf 4.1 is de land-entuinbouw inIsraëlsterk afhankelijk vanirrigatie. Eengroot deelvan
het beschikbarewater wordt danook door deland-entuinbouw aangewend.Onder drukvanwaterschaarste isde
waterefficiëntie vandelandbouw indeloop derjaren sterk gestegen.Deintroductie vannieuwe irrigatietechnieken,
zoals druppelirrigatiesystemen, heeft hierbij eenbelangrijke rolgespeeld.Degemiddelde agrarischewaterconsumptie per haisinde periode 1975 tot 1998 gedaaldvan8.700 m3/ha/jaar in 1975 naar 5.450 m3/ha/jaar in 1998.
Hierdoor ishettotale agrarischewatergebruik nagenoeggelijk geblevenof lichtgedaald,terwijl indezelfde periode
degemiddelde agrarische productie isvertwaalfvoudigd (Ministry of ForeignAffairs, 1999).
InTabel4.2 ishetagrarischwaterverbruik verdeeld over dediverse regio's inIsraël.Hieruit blijkt dat relatief de
grootste waterconsumptie plaatsvindt indeNegev,CentraalIsraël enrondhet MeervanTiberias. Metname inde
Negev, Lower Jordan enAravaValley bevindt zichrelatiefveelintensievetuinbouw: sierteeltproducten en(kas)groenten. Ditwater isvoornamelijk afkomstig uit het noorden,getransporteerd via'TheNationalWater Carrier'.
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Tabel4.2.

Agrarischwatergebruik(inMCM)per regioin2001.

Regio

Waterconsumptie (MCM)

Carmelcoast

Percentage vanhettotaal

37,6

3,7

Negev
Judean DesertandDeadSea
Kinneret Basin
JordanValley
Kishon
Judea andSamaria
WesternGalilee
Sharon
Arava
Center
LowerJordan

181,7
6,5
174,2
20,2
68,6
3,0
44,4
99,4
45,4
177,0
163,9

17,8
0,8
17,0
2,0
6,7
0,3
4,4
9,7
4,5
17,3
16,0

Totaal

1021,9

100

Bron:WaterCommission, 2002

Onder drukvanbeperkingenvanwaterquota voor agrarische bedrijventreedt ereenbelangrijke verschuivingop
binnenhetagrarische waterverbruik. Erwordt steeds meer marginaalwater gebruikt, zoalshethergebruik vanriool/afvalwater, regenwater uitopvangbekkens enbrakwater. Afhankelijkvandeteeltwordt hetwater inverschillende
kwalificaties gezuiverd.Daarnaastwordt ernadrukkelijk gezocht naarmeer zouttolerante gewassen. Menisbijvoorbeeld indeavocadoteelt aanhet overschakelen opzouttolerantere onderstammen,zodat metzouter water kan
worden geïrrigeerd.Dit systeem kannatuurlijk nogweltot verziltingvandebodem en/of hetgrondwater leiden.Ook
inderozenteeltwordt onderzoek gedaannaar dezouttolerantie vanverschillende onderstammen, zodat meninde
recirculatievanirrigatiewater eenhoger zoutgehalte kanaanhouden. Hierdoor treedt minderwaterverliesop.In
2001 lagdeverdelingvanhetagrarischwatergebruik op 563.1 MCMzoetwater en458.8 MCMmarginaalwater.In
vergelijkingtot voorgaandejaren is hetaandeelmarginaalwater sterk gestegen enhetaandeeldrinkwater gedaald.
Ditwordtvoor hetgrootste deelveroorzaakt door deeengewijzigde definitievandewaterkwaliteit. Tabel4.3 maakt
deze uitsplitsing meer indetail inzichtelijk.

Tabel4.3.

Waterconsumptie verdeeldoverwaterklassenindeperiode1999 tot 2001.

Zoetwater (drinkwater)
Brakwater
Opgevangenovertollig regenwater
Gerecirculeerd rioolwater (inclusief DanRegion Project)
Totaal
Bron:WaterCommission, 2002

1999

2000

2001

824,3
100,8
54,0
285,5

729,1
99,9
48,7
259,7

563,1
145,1
47,3
266,4

1264,6

1137,4

1021,9
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4.2.5

Toekomstige ontwikkelingen waterconsumptie

DeWater Commission heeft alsonderdeelvaneenmaster planvoor deontwikkelingvandewatersector inIsraëleen
consumptievoorspelling vanwater tot 2010 opgesteld. DeresultatenzijninTabel4.4 opgenomen. Indeperiode
tussen 2001 en2010 verwacht meneenstijging indewaterconsumptie vancirca 38%.Inalle sectorenwordteen
stijgingvanhetwaterverbruik verwacht. Vandedriegrootste consumptiecategorieën zalnaarverwachtingde
grootste procentuele stijging optreden inhethuishoudelijk gebruik (33%)endeindustrie (39%).Eenbelangrijke
factor voor destijging inhethuishoudelijk gebruik isdeverwachte bevolkingstoename (12%).Indelandbouw zalde
consumptie vanzoetwater (moeten)afnemen. Hetextra benodigdewater zalvooral uitafval-en(ontzilt) brakwater
bestaan.Ookindeindustrie zalmeer naar het gebruik vanafval-of brakwater gestreefdworden.

Tabel4.4.

Voorspellingen vanhetwaterverbruikindeperiode2001 tot 2010.
Waterconsumptie (MCM)
Aantal

Jaar

Industrie

2001
2005
2010

6,509
6,789
7,300

Landbouw
PA Jordanië

inwoners Huishoudens

Zoet Afval Brak Totaal Zoet Afval Brak Totaal

658
784
876

85 0
103 0
110 13

35
37
44

120 563 266 145 974 39
140 530 403 129 1062 70
167 530 496 96 1122 81

46
35
35

0
26
50

Natuur en
Totaal
landschap

1837
2417
2531

Bron:WaterCommission, 2002

DeWater Commissionverwacht eentoenamevandevraagnaar zoetwater. Gegeven debeperkte beschikbaarheid
vanditwater uitnatuurlijke bronnenzullenandere'bronnen'vanzoetwater aangeboord moetenworden,zoalshet
installerenvangrote ontziltingsinstallaties. Inparagraaf 4.4 zullendeverschillende alternatieven verder besproken
worden.Ter illustratie geeftTabel4.5 eenoverzichtvandeverwachtingen omtrenthetwateraanbodtot 2020.Deze
gegevens zijnouder danTabel4.4, maar geveneenindicatie over deverdelingvanhetwateraanbod over deverschillende 'bronnen'.Duidelijk isdateentoenamevanhetwateraanbodvooralmoet komendoor hergebruikvan
afvalwater endoor hetontziltenvanzeewater. Deextra onttrekkingsmogelijkhedenvanwater aandenatuurlijke
bronnenzijnnagenoegnihil.

Tabel4.5.
Jaar

1998
2010
2020

Verwachtingen omtrentwateraanbodindeperiode1998 - 2020 inMCM/iaar.

Aantal
Inwoners
(* min)

Waterbronnen
Oppervlaktewater

Grondwater

Brakwater

6.0
7.4
8.6

640
645
660

1050
1050
1075

140
165
180

Bron:WaterCommission, 1998

Gezuiverd afvalwater
260
470
565

Ontzilting Totaal
10
100
200

2100
2430
2680
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4.3

Waterbeleid Israël

4.3.1

Water Commission

Sinds deinvoeringvandeWater Lawin 1959 iswater inIsraëleen publiek goed.Dezewet kent eenaantaluitgangspunten(Ministry of ForreignAffairs, 2002):
• Water kangeen privé-bezit zijn.Concreet betekent dit dat langeigenaren nietautomatisch zeggenschap hebben
over hetwater datzichophunterrein bevindt^.
• Iedereen heeft recht opwater voor door deoverheid erkendedoelen.
• Vanwege deschaarsewatervoorraden is prioriteitstelling nodig.Tegenwoordigwordt deeerste prioriteit
gegeven aanhuishoudelijk gebruik,tweede prioriteit aanindustrieelgebruik enderde prioriteit aanagrarisch
gebruik.
• Alleeneengecentraliseerde allocatie kanoptimaal gebruik vanwater bewerkstelligen. Dit isgeformaliseerd in
eenzogenaamd quotumsysteem(zieparagraaf 4.3.2). Deuitgangspunten voor denationalewaterplanningzijn
gebaseerdopeenmaximaalbehoud/ beheervanwatervoorraden,optimaalmanagementvanwaterbronnenen
eenzorgvuldige waterverdeling over gebruikers.
• Degebruikers vanwater krijgen eenbelangrijke roltoebedeeld bijdeverdelingvanwaterquota's.
• Ermoetenactiviteiten ontwikkeldwordendiezichrichtenophetvergrotenvandewatervoorraden.
• Deoverheidheeft het recht om maatregelente nemenvoor preventievanvervuilingvanwaterbronnen
DeIsraëlischeoverheid heeft de'Water Commission'ingesteldvoor het uitvoeren vanhetnationalewaterbeleid.
Ophoofdlijnen zijndebelangrijkste takenvande'Water Commission'(Ministry of ForreignAffairs, 2002):
formulerenvanhetnationalewaterbeleid;
planningenontwikkelingvandewatereconomie;
preventie vanwatervervuiling;
regulerenvanwaterstromen endaarmee zoveelmogelijk voorkomenvan overstromingsgevaar;
opvangenvanovertollig regenwater;
ontwikkelingvannieuwewaterbronnen;
hergebruik vanafvalwater; en
ontwikkeling enpromotie vanefficiënt watergebruik.

4.3.2

Water quotasysteem: agrarisch

Waterwordt inIsraëlgezienalseenpubliek goed.Hierdoor is ergeen sprakevanvrije marktwerking,waarbijvraag
enaanboddeprijsvanwater bepalen.Zowel deprijzen,als deverdelingvanwater over diverse sectorenworden
centraalvastgesteld.Voor deagrarische sector geldt eenzogenaamd quotasysteem. Opbasisvaneenreferentiejaarwordt aandeagrarische ondernemers eenwaterquotumtoebedeeld. Ditgebeurt intwee stappen:(1)eenvoorlopigetoewijzingvanquota,waarbij 70% vandetotale hoeveelheidwater wordttoegedeeld en(2)eenverdelingvan
deoverige 30%op basisvandemeest recente ontwikkelingen ten aanzienvandewatervoorraden. Bijdeverdeling
wordt onderscheidgemaakt naar normen per gewas,schaalgrootte, bodemtype enregio.Overschrijdingen vande
quota leidentot hoge boetes, enzelfstijdelijke afsluitingvormt eenbedreiging.
Indeperiode 1996 tot 2001 heeft Israëlte kampengehad metrelatief zeer weinigneerslag,wat heeftgeleid tot
eendreigendtekort aandrinkwater. Meerdere malen isde RodeLijninhetmeer vanTiberias verlaagd.Tengevolge
hiervanheeft deWater Commission sinds 1999 diverse kortingen opdeagrarische quotavoor zoetwater doorgevoerd. Dekortingenvariërenvan20tot 70%vaneenbasisallocatie in 1989. Degrootste kortingen zijnbepaaldvoor
akkerbouwgewassen enkatoen endelaagste kortingenvoor kapitaalintensieve (export)gewassen (kasteelten).
In2001 golden bijvoorbeeld devolgende kortingen (WaterCommission,2002):
•
•

bloementeelt inkassen: -30%;
boomgaarden, citrusvruchten engroenten inkassen: -35%;

Voordeonttrekkingvan wateruit'eigen'bronnenmoetookeentariefbetaaldworden.
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• bloemeninschaduwkassen: -40%;
• bananen: -50%;
• groenten: -70%;
• veevoer:-75%;
• akkerbouwgewassen-100% 5 .
Daarnaast is beleidopgezet metals doelhetgebruik vangerecirculeerd afvalwater te stimuleren.Dit beleidheeft
eentweeledig doel(WaterCommission,2002):
(1) Preventievanrisico's voor hetmilieu.Recyclingis beter danongecontroleerd lozenvan rioolwater;
(2) Doorvervangingvanzoetwater door gerecirculeerd afvalwater indelandbouw ende industrie komt schoon
zoetwatervrijvoor huishoudelijk gebruik.
Omhetgebruikte stimuleren geldenvoor gerecirculeerd afvalwater lageretarieven danvoor zoetwater. Bovendien
neemtdeprijsverder af naarmate er meerwordtafgenomen.

4.3.3

Waterprijzen

Hetstaatsbedrijf Mekorotverzorgt ongeveer tweederde vanhettotalewateraanbod.Deprijzenvanwater die
Mekorot kanrekenenaangebruikersworden bepaald door de Minister of NationalInfrastructures andFinancesen
bevestigd door deFinanciëleCommissie vandeKnesset (hetIsraëlische Parlement). Deprijsstelling vindtdusvia
politieke besluitvormingplaats.Deprijzenwordenregelmatiggecorrigeerdvoor inflatie,veranderingen inelektriciteitskosten endegemiddelde inkomensindex.Bijde prijsstellingwordt onderscheid gemaakt naar sector. Ergeldendus
verschillende prijzenvoor agrarisch gebruik, industrieel gebruik enhuishoudelijk gebruik.Tabel 4.6 geeft hiervaneen
overzicht.

Tabel4.6.

Waterprijzenper sectorin1999 (1USD= 4.06NIS).

Useofwater

Price per cubic meter (USD) 1999

Agricultural use
Highqualitywater:
Aleph:upto 50%oftheuser's 1989 allotment
Beth:the next 30%of theamountofthe user's 1989 allotment
Gimmel:the rest ofthe amount currently allocatedtotheuser

0.172
0.205
0.275

Runoff or partly salinatedwater (average price)
Recycledwastewater (average price)

0.149
0.120

Household use(average price byMekorot)

0.338

Industrial use

0.328

Prices charged by municipalities
Hoteluse
Gardening inpublic areas
Other urbanuses
Residential use(average)

0.397
0.626
1.017
0.852

Bron:StevenPlaut,2002

Ditbetekentdatbetreffendeakkerbouwgewassenalleeninhetwinterseizoengeteeldkunnenworden.

41
InTabel4.7 wordt eenoverzicht gegevenvandewaterprijsontwikkeling voor agrarisch indeperiode 2002 tot 2004
(Mekorot-water getransporteerd viade NationalWater Carrier). Hieruit blijkt dat dewaterprijs recentelijk, onder druk
vanlobbyvandeIsraël Farmers Federation,enigszins isgedaald^.

Tabel4.7.

Ontwikkelingvandewaterprijzen vooragrarische doeleindenindeperiodenovember2002 tot
februari2004 (Mekorotwater, getransporteerdviaNationalWaterCarrier)(1USD=4.5NIS).

Tariefgroep

Periode
Nov02

Aleph
Beth
Gimmel

Feb03 (+1.1%)*

0,198
0,239
0,321

June03 (+15%)

0,20
0,241
0,324

Feb04(-0.4%)

0,230
0,278
0,373

0,229
0,277
0,371

* Tussenhaakjes:gemiddeldeprijsstijginginprocenten
Bron:IsraëlFarmersFederation, departmentof wateraffairs

Voor hetagrarische gebruik vandehoogste kwaliteitwater (= drinkwaterkwaliteit )bestaan drietarieven.Naarmate
meervanhetquotumwordt gebruikt stijgt deprijs.Tenopzichte vandeandere sectoren betalenagrariërs de
laagste prijzenvoor hetdrinkwater. Ditgeldt zelfsvoor het hoogstetarief.Volgens Plaut(2000) speelt succesvolle
lobbyvandeagrarische sector met betrekkingtot depolitieke besluitvorming eenbelangrijke rol.Het economische
belangvandelandbouwvoor de Israëlische economie isimmers beperkt; debijdrage aanhet BBPis kleiner dan2%
enhetaandeelindetotale export ligt rond4%.Feitelijk betekent bovenstaande dat indirect veelgesubsidieerdwater
wordt geëxporteerd, door exportvan bijvoorbeeld avocado's,fruit, snijbloemen enkasgroenten.
DegemiddeldetarievenvanMekorotvoor drinkwater dekkendekostenvanwater niet. Uitdevergelijkingtussende
gemiddeldewatertarieven vanMekorot endaadwerkelijke kostprijs vandewaterproductie inTabel4.8 blijkt datde
overheidssubsidie opwater inde periode 1993 tot 1999 ongeveer isgehalveerd. Degemiddeldewaterkostenvan
Mekorot bestaangrofweg uit kapitaalkosten (41%);vaste kosten(26%)envariabele kosten(33%)(Ministryof
NationalInfrastructures, 2001).Tabel4.9 geeft eenzelfdeoverzicht maardanspecifiekvoor irrigatiewater. De
toename indedekkingsgraad wordt enerzijds veroorzaakt door destijgingvandewaterprijzen enanderzijds door
eenefficiëntieverbetering bij Mekorot zelf. Na 1999 is dedekkingsgraad verdertoegenomen. Detarievenvoor
huishoudelijk enindustrieel gebruik dekken inmiddels devolledige kostprijs. Hetwater voor agrarische gebruik wordt
nogsteedsgedeeltelijk, ongeveer 18%,gesubsidieerd (Ministry of NationalInfrastructures, 2001).

Tabel4.8.

Jaar

1993
1994
1995
1996
1999

Ontwikkelingvan degemiddeldekostprijs van waterbijMekorotendegemiddeldeoverheidssteunin
deperiode(1993 tot 1999).
Gemiddeldwaterkosten (USDcent/m3)

36.4
36.4
32.8
30.5
26.2

Tarief (USDcents/m3)

16.1
17.1
19.0
21.1
20.2

Overheidssteun (%)

56
35
26
23
23

Bron:MekorotWaterCompany, FinancialStatements

Dit illustreert dat bij voldoende regenval er minder prioriteit wordt gegeven aan het oplossen van de toch structurele
waterproblematiek. Anderpolitiekeissues,zoalsnationaleveiligheid,krijgengrotereprioriteit(en budgetten).
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Tabel4.9.
Jaar

1993
1994
1995
1996
1997
1999

Irrigatiewater: verschiltussen tarieven enMekorot-kostprijsvan water.
Kosten(USDcent/m3)

Tarief (USDcent/m3)

Dekkingsgraad:% kosten

36.4
34.4
32.8
30.5
28.2
26.2

16.1
17.1
19.0
21.1
23.2
20.2

44
50
58
69
82
77

Bron:MekorotWaterCompany, FinancialStatements

4.3.4

Werkingvandewatermarkt

Dewaardedefinitie vanwater ineconomische termen omvatmeer dandeproductie-,onderhouds-entransportkostenvanwater, zoals opportunitykosten eneconomische enmilieu-externaliteiten(Heilegers, 2002). Erkunnen
tweeconceptenvanwaardesworden onderscheiden: (1)eenvraaggerelateerde waarde (afhankelijk vanhet nutof
welvaart datheteengebruiker geeft) en(2)eenaanbodsgerelateerde waarde (de kostenomhetwaterteproduceren).Indeeconomischetheorie isde prijshet puntwaar dezetweewaardenbijelkaar komen.Demarginale kosten
vanhetaanbiedenvaneenextra eenheidzijngelijk aanmarginale batenvoor degebruiker of samenleving (Meijerink
&Ruijs,2002).Ineenperfectfunctionerende vrijemarktzoudeprijsvanwater deschaarsteweerspiegelen enleiden
tot eenoptimale verdelingvanhetwater over diverse sectoren,zodat desamenleving eenmaximaalwelvaartsniveau
bereikt.Tochzijn er diverse redenenwaaromwater indewereld inderegelnietaaneenvrije marktwerkingwordt
overgelaten. Dezeredenen zijnveelzijdig,zoals:
•
•
•
•

Niet allewaarde bepalendefactorenvanwater kunneninmonetairewaardenworden uitgedrukt.
Neveneffecten vanwatergebruik zijn moeilijk te bepalen enteverdisconteren indewaterprijzen, zoalsde
effecten vanoverconsumptie of vervuilingvoor toekomstige generaties, inwaterprijzen.
Eensterkefocus opeconomische efficiëntie gaatvoorbijaananderefactoren zoals sociale rechtvaardigheid
enecologische duurzaamheid.
Ineenvrije marktwerking bepaalt het marginale nutoftoegevoegdewaarde deallocatie vanwater. Hierdoor
kunnenvanuit sociaaloogpunt onwenselijke situaties ontstaan,zoals eenbeperkteretoegangvanbepaalde
bevolkingsgroepen (lageinkomensgroepen) ensectorentotwater. Alseeneconomische analyseeenhogere
pay-off vanwater aantoontvoor industrie danvoor landbouw,dankaneenprobleem ontstaan als eenvitale rol
voor delandbouwwordt onderkend indevoedselvoorziening, dewerkgelegenheid of het plattelandsbeheer
(Meijerink &Ruis,2002).

Zoals eerder isgeconstateerd iser inIsraëlabsoluut geen sprakevaneenvrije marktwerking met betrekkingtot
water. Deoverheidbepaaltdeverdelingvanwater dooreenprijs-enquotabeleid.Veelvandegenoemdeargumenten,
dieeenvrije marktwerking belemmeren zijnterugtevinden indeuitgangspunten vandeIsraëlische overheidvande
Water Lawvan1959(paragraaf 4.3.1). Hetgebruikvanwater indelandbouwwordtgesubsidieerd,terwijleraanzienlijkeproblemen met de beschikbaarheid vanwater zijn. Detarievenvoor delandbouwsector liggen gemiddeldonder
dekostprijsvanMekorot,terwijl gesteld kanworden dat deMekorot-kostprijs nietdevolledige waardevanwater
vertegenwoordigt.
Dewaardevanwater isdus indehuidigetariefstelling ondergewaardeerd.Gebruikersvanwater inIsraëlworden
door dehuidige prijsstelling nauwelijks geprikkeld omwater te besparen.Mogelijk gaaner zelfs tegengestelde
prikkelsvanuit. Immers eente lagewaterprijs maakt investeringen inwaterbesparende technieken eerderonrendabel. Indezezinishet niet zoopmerkelijk dat Israëlischetuinders zichpas sinds eenpaarjaar oriënteren ophet
recirculeren vanwater.
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Quotumkortingen kunnen, bij gebrek aan alternatieven, overigens wel prikkels genereren voor waterbesparende
maatregelen,medeafhankelijk vandesancties diewordenopgelegd bijoverschrijding vandequota.

4.3.5

Huidige Israëlische beleid

Gebaseerdopvoorspellingen met betrekkingtot hettoekomstigwatergebruik endeverwachte beschikbaarheidvan
water heeft deIsraëlische regering besloten omverdergaande maatregelen te nemenzoalshetontzilten vangrote
hoeveelhedenzeewater enrecyclingvanafvalwater omhetgebruikvannatuurlijk zoetwater indelandbouwende
industrie verder te beperken.In2010 hoopt metdat 40%totale watergebruik bestaat uitgerecirculeerd afvalwater
enontziltwater. Hethuidige Israëlische beleid kentvijf uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.

behoudenenbeschermenvanbestaandewaterreserves,zowelinkwantiteit als inkwaliteit;
vergroten vanhetaanbodvandrinkwater door ontziltingvanzeewater enwaterzuivering;
begrotenvancapaciteit om rioolwater te zuiveren engeschiktte makenvoor agrarisch gebruik;
intensiverenvanwaterbesparingen inalle sectorendoor meer economische prikkelsinte bouwenenhet
watermanagement teverbeteren;
5. investeren inagrotechnologie omagrarische productie geschiktte makenvoor hetgebruik vanlage kwaliteit
water (gerecirculeerd rioolwater, brakwater).

Indevolgende paragrafenwordt dieper ingegaanop mogelijkheden omdezoetwatervoorraad tevergroten enopde
maatregelen die intensieve tuinbouwbedrijven (kunnen) nemen om waterproblemen op hun bedrijf te beperken of
voorkomen.

4.4

Uitbreidingvan zoetwatervoorraden

Uitdebeleidsdoelstellingen (paragraaf 4.3.5) blijktdat deIsraëlische overheid sterk inzetop(1)hetvergrotenvan
debeschikbare zoetwatervoorraden en(2)daarwaar mogelijk hetgebruik vandrinkwater tevervangen door lagere
kwaliteitwater. Indeloop derjaren is reeds eenaantalmaatregelen getroffen omopeennon-conventionelemanier
dezoetwatervoorraden tevergroten,zoals:
a. Hetzuiverenenhergebruiken vanafval-of rioolwater. Dehuidigecapaciteit is275 MCM,waarbij circa 65% van
hetopgevangen afvalwater wordt gezuiverd.Uitbreidingvandeze capaciteit isnogmogelijk.
b. Extraopvangcapaciteit voor regenwater;water datnormaalgesproken direct naarzeewegspoelt wordthierdoor onderschept. Dehuidige capaciteit wordt geschat op40 MCM;potentieel zoudittot 135 MCMkunnen
toenemen.
c. Hetbestrooienvanwolkenmetzilverjodidekristallen omregenteveroorzaken. Menveronderstelt datdit 10-15%
meer regenval oplevert.
d. Ontziltingvanbrak-of zeewater. Eenaantalinstallaties indeAravaValley enrond Eilatwordtvooral ingezetvoor
waterwinning ten behoevevanhuishoudelijk gebruik.
Indelaatstejarenwordt ook nadrukkelijk gesproken over demogelijkheid omdrinkwater te importerenvanuit
Turkije.Ditwater zoudan bijvoorbeeld pertanker naar Israëlvervoerd moetenworden.
DeWater Commission heeft eenaantalprojecten geïnitieerd enondersteund ophetgebiedvanhetontziltenvan
brak-enzeewater (Ministry of National Infrastructures, 2002). Deze projecten verhogen dekwaliteit vanhetwater,
inprincipetot of boven dekwaliteitvandrinkwater. In2002 heeft deIsraëlische regering besloten tot viernieuwe
projecten met betrekkingtot hetontzilten vanzeewater. Dezeprivate projectenwordenvia een internationaal
tendersysteem verdeeld.Dezegrote ontziltingsinstallaties zijngepland indedirecte nabijheidvanvier stedenlangs
deMiddellandse Zeekust:Ashkelon,Haifa,TelAvivenHadera (Tabel4.10).
InTabel4.10 worden deverschillende ontziltingsprojecten, aangevuld methet alternatief vanimport uitTurkije
opgesomd,waarbij deverwachte capaciteit in2010 endeglobale kostprijsvandewaterproductie apartworden
weergegeven. Deverwachtingen rondom deimport uitTurkije zijnnogongewis, mede doordat het perspectief van
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dezeoptieter discussie staat. Dezeoptie isfors duurder dandeanderealternatieven,enbovendienlijktdeleveringszekerheidte laagte zijn. Met betrekkingtot dekostprijsvanontziltingvanzeewater worden door verschillende
bronnen diverse bedragengenoemd.Deprijzenvoor devier genoemde projecten zijnduidelijk lager dandealgemeneprijs diehet Ministerie vanBuitenlandse Zakenvoor ontziltingvanzeewater noemt. Dekostprijs hangtonder
meer afvandeschaalgrootte vandeprojecten.
Vergelijk: dekostprijsvanhet ontziltenvanzeewater isminimaalhetdubbelevandehuidige kostprijs vanMekorot
water (zieTabel 4.9). Hetontziltenvanbrakwater of zuiverenvanvervuild bronwater ligt maximaaltot 50%bovende
kostprijs vanMekorot.

Tabel4.10.

Huidige entoekomstigegrootschaligealternatieven voorhetvergroten vande drinkwatervoorraad
inIsraël.

Salinizedand/ or contaminated
wellwater desalination
Brackischwater Desalination
Seawater desalination
-Ashkelon
-Haifa
-Palmachim
-Caeserea
ImportTurkey

Capaciteit 2010
(inMCMdrinkwater)

Geschatte kostprijs

50

0.27-0.31 USD/m3'

50
400

0.31 - 0.40USD/m3"
(0.75-1.25 USD/m3)

100
30
30
100
-

0.50 USD/m3
0.50 -0.60 USD/m3
0.50 -0.60 USD/m3
0.50 -0.60USD/m3
0.80- 1 . 0 USD/m3

Elekrodialyse
Reverse-osmosis
Reverse-osmosis, utilizingselfgenerated power

Super tankers (250.000 tons)

*Huidigekoers:1dollar= 4.5NIS
Bron:MinistryofForeignAffairsandMinistryofNationalInfrastructures

4.5

Intensievetuinbouwenwater: interventiemogelijkheden

4.5.1

Waterproblematiekintensievetuinbouw

Ondernemers inde intensievetuinbouw inIsraëlworden geconfronteerd met drie issuestenaanzienvanhet
benodigde irrigatiewater:
1. debeschikbaarheid;
2. deprijs;
3. dekwaliteit.
Debeschikbaarheidvanirrigatiewater hangtingrote mateafvandeallocatievanwaterquota door deWater
Commission. Recent zijner indeagrarische sector aanzienlijke kortingen doorgevoerd opde beschikbaar gestelde
quota. In2001 liggen dekortingenvoor bloemen engroenteteelt inkassentussen 30 en40%. Exportgewassen
worden daarbij relatief zoveelmogelijkontzien.
Deprijsvanwaterwordt politiekvastgesteld enligtvoor agrarisch gebruik onder dekostprijs, enzeker onderde
waarde diewater ineenvrije markt zouhebben (zieparagraaf 4.3). Indebelevingvandeagrarische ondernemers is
deprijsvoorwater hoog,ongeacht hetfeit dat deprijzenbijvoorbeeld eenstuk lager zijndandewaterprijzenin

45
Nederland, hierbij moetwel bedachtworden dat de Israëlische intensievetuinbouw nagenoeg geheelafhankelijk is
vandeingekochtwater. Integenstelling tot Nederlandse bedrijven kanmaar heelbeperkt gebruik worden gemaakt
vanbijvoorbeeld regenwater. Demeeste Israëlische intensieve tuinbouwbedrijven bevindenzich inhetZuidenvan
Israël, onder andere deNegev-woestijn. Hiervalt überhaupt maar heelweinig regen envaakook zeer onregelmatig.

Rekenvoorbeeld
In2001 werdindeIsraelische rozenteelt inde Negevecirca 4,5 m3 per m2 perjaar gebruikt (12 m3 perdunam).
Bijeengemiddelde opbrengstvan350 stelenà 15eurocent, betekent ditongeveer ±2,5%vandetotale omzet.
(Waterprijs: 0.30 euro perm3)

Doordat structureelteveelwater wordt onttrokkenaande'natuurlijke'waterbronnen enbovendien emissievan
verontreinigende stoffen door industrie enlandbouwplaatsvindt, neemtdekwaliteitvanhetwater af; deE.C.(geleidbaarheid,zoutgehalte)vanhet uitgangswater neemttoe. Dit kanresulteren inproductieverlies, door ophopingvan
o.a.chloorionen enbeperkte 'ruimte'voor hettoevoegenvanmeststoffen aanhet uitgangswater.

4.5.2

Maatregelen ombeschikbaarheid irrigatiewater te vergroten

Vandeprijsvanwater gaanopzichweinig prikkels uitomwater te besparen.Wellicht zelfs eennegatieveprikkel:
investeringen inrecyclingvanwater, opvangvanregenwater minder snel rendabel. Hetenigedateenduidelijke
prikkel kangeven ishet quotasysteem. Passinds invoeringvanquotakortingen wordt concreter nagedacht over
waterrecycling inde intensievetuinbouw. Opditgebied lopendeontwikkelingen inIsraëlnogduidelijk achter bij
Nederland.Direct uitspoelingvanhet drainagewater (zonder zuivering) naar bodem of nabijgelegen riviertjes ismet
nameopde kleinere bedrijven nog steeds aandeorde.
Hieronder volgt eenopsommingvanaantal maatregelen dieop Israëlische bedrijven (kunnen)worden genomenom
debeschikbaarheid vanwater op debedrijventevergroten:
a. Druppelirrigatie: door deintroductie vandruppelirrigatie isdewaterefficiëntie sterk toegenomen.Deze irrigatiemethode isgangbaar inIsraëlische bedekte envollegrondsteelten.
b. Gebruik medium:dewaterbergingscapaciteit vantuff (kleikorrels) isbijvoorbeeld veelgroter danvan
steenwol;hierdoor kunnenkorte perioden met beschikbaarheidsproblemenvanwater overbrugdworden.
c. Hergebruik van drainagewater isopganggekomen sinds de invoeringvanquotakortingen. Dehuidige
systemen zijn relatief eenvoudig,vooralgericht ophet snelcirculerenvanhet drainagewater incombinatie met
goedkopefiltersystemen7 Hetalgemene investeringsniveau inIsraël ligt door deeconomische situatie ende
economische structuur^ relatief laag.
d. Omgekeerde osmose op bedrijfsniveau wordt opzeer beperkte schaaltoegepast, maar heeft intheoriewel
potentie vooralvoor hetaanborenvanprivé-bronnen. Hiermee zijnechter hoge kostengemoeid.
e. Opvangvan regenwater: biedt indetuinbouwgebieden relatief weinig soelaas gezien dezeer beperkteen
onregelmatige regenval.
f. Aanpassen vanteeltplanning enoverschakelen naar minder waterbehoeftige teelten.
g. Onderzoek naar zouttolerantere gewassenen ontwikkelingvan aquacultures.

Bijvoorbeeldinderozenteeltwordthierdoordeemmissievan drainagewater naardeomgevingvan 40tot 50%gereduceerd
naar5-10%.Voorwaarden:een goedelucht- waterverhoudinginhetmedium,geschikte(zouttolerante)onderstammen en
eenhogewatergift(voldoendedoorspoeling).
Veel landisineigendomvan deIsraelischeStaat;hierdoorishetmoeilijkomhypothekentenemen.Bovendienzijnde rentepercentagesvoorgewoneleningenrelatiefhoog.
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5.

Conclusiesenaanbevelingen

Landbouwgrootverbruikerzoetwater
Vanhettotalezoetwaterverbruik voor humanedoeleindenwordtwereldwijd ongeveer 70 procent door delandbouwsector verbruikt. In(semi-)aridegebieden kandit percentage oplopentot 90 procent.

(Semi-)aridegebieden:zoet waterwordtsteedsmeereenbeperkendefactor voorlandbouw
Vooralinde(semi-)aridegebiedenwordt hetgebrek aangeschikt zoetwater indetoekomst eensteeds groter
probleem:zoetwatervoorraden zijnontoereikend omtevoorzien indevraag. Medehierdoor neemtdekwaliteitvan
hetwater af (verzilting envervuiling).Ook landbouwgronden verzilten doortoenemendgebruik vanbrakwater voor
irrigatie. Debelangrijkste factoren diehieraantengrondslag liggenzijn:
•

Klimaatveranderingen: dezegebieden krijgenmeer te kampen metdroogte doordat droogteperioden langer
worden engemiddeldetemperaturen stijgen.
• Toenemende schaarste aangeschikte landbouwgronden.
• Bevolkingsgroei:omaanvoedselvraagte kunnenblijvenvoldoen komt denadruk steeds meer op intensivering
te liggen,ofwel irrigatie zalindezegebieden nogbelangrijker worden.Dit kanonderandere leidentot meer
vervuilingenverziltingvanwater enbodem.
• Inveelvandezegebieden liggen degrote bevolkingscentra langs dekust.Vaak isdaar sprakevanverziltingvan
oppervlaktewater enbodem. Daarnaast speelt deverdelingskwestie tussenhuishoudelijk gebruik enagrarisch
gebruik indezegebieden eensteeds grotere rol.InIsraëlheeft landbouw dederde prioriteit voor drinkwater en
wordt gedwongen steeds meer gerecycled en/of brakwater tegebruiken.

Ontziltingvanzeewater:éénvan deoplossingsrichtingen, maarrelatiefduur
Ontziltingvanzeewater iseenvandemogelijke oplossingsrichtingen om dezoetwatervoorraden teverruimen.In
verschillende landenwordt dit altoegepast, vooralten behoevevanhuishoudelijk gebruik. Dekostprijs vanditwater
ligt, afhankelijk vande kwaliteit vanhet uitgangswater, minimaaleenfactor twee bovende'kostprijs'vanhetgangbare drinkwater. Overigensweerspiegelt dezelaatste kostprijs nooit dewerkelijkewaarde datwater heeft;vaak blijft
hetbeperkttot deoperationele kosten(zuiveringentransport).Andereoplossingsrichtingen voordezoetwaterproblematiek(tekort enverzilting) zijn:
nastreven efficiëntere verdelingvanwater over diverse sectoren
verhogen efficiëntie vanhetwatergebruik
nastreven optimale afstemming kunstmestgiften
technologische ontwikkelingen zoals biotechnologie (zouttolerantere gewassen/ rassen)
zoutwaterlandbouw: eventuele productie vanalgen,wieren enzeedieren
importerenvanwater
opvangvan regenwater
hergebruik vanrioolwater, vaak incombinatie metzouttolerantere gewassen

Concept'Zoutwaterkas':integratiezoetwaterproductiemetteeltvangewassen
Dezoutwaterkas is eenkasconceptwaarbij deproductievanzoetwater wordt geïntegreerd met deproductievan
gewassen.Hetdoeliseennieuw landbouwproductiesysteem teontwerpendat(1)deafhankelijkheidvandebeschikbaarheidvangoede landbouwgronden vermindert endeproductie-intensiteit vergroot en(2)de zelfvoorzieningwat
betreft watervergroot. Door zoveel mogelijk gebruik te makenvannatuurlijke omstandigheden (zonlicht enverschil
dag-nachttemperatuur)beoogt mendeuiteindelijke kostprijs vandit systeem gunstigte latenafsteken tenopzichte
vangangbareontziltingstechnieken.
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Eisenaanklimatologischeomstandigheden:zon, verschildag-nachttemperatuur
Zoals hetconcept nuis beschreven,alstotaalconcept, Isdetoepasbaarheid afhankelijk vandenatuurlijkeomstandigheden.Voldoendezonlicht envoldoende verschiltussen dag-ennachttemperatuur zijnbelangrijke randvoorwaarden. Eenregio als deNegev-woestijn inIsraël lijkt geschikt. Hoeis datvoor andere(semi-aride) gebieden?Zijner
überhaupt mogelijkheden omdergelijke bedrijven dicht bij bevolkingscentra tevestigen?

Eisenaan detechnischehaalbaarheid: voldoendeaansluitingbijpraktijk
Inhoeverre sluitenhetniveauvandetechnologie envandebenodigde kennisaanbijdelokale mogelijkheden,ofzijn
dergelijk installaties alleenweggelegdvoor grote multinationals? DeIsraëlische tuinbouw staat bekendomhaar
relatief hogetechnologieniveau. Doorallerleifactoren,zoalsongunstig investeringsklimaat enonvoldoende prikkels,
loopt menquarecirculatie vanirrigatiewater nogachter op bijvoorbeeld Nederland. Eentegeavanceerd kassysteem
kanalsnelalseenbrug-te-ver wordenbeschouwd.

Eisenaandefinancieel-economischehaalbaarheid: voldoendeconcurrerend
Ondernemers moeten eenduidelijke meerwaarde kunnenzienvanditconcepttenopzichte vanalternatieven.Deze
meerwaarde kanbijvoorbeeldtot uitingkomen inde beschikbaarheid enmindereafhankelijkheidvanzoetgrondwater, eenlagere kostprijs en/of hogere opbrengsten. Ofwel,hetconcept moetzich'bewezen' hebben.
Dekostprijsvanwater ligt inveellandenrelatief laag, bijvoorbeeld inIsraëlwordt hetwater voor agrarischgebruik
gesubsidieerd. Isdemeerwaardevanhet conceptvoldoende prikkelend ombelangstellingvanagrarische ondernemerstewekken?
Eendergelijk concept kangepaard gaanmet relatief hogeinvesteringskosten.Sluitditaanbijhetbestaandeinvesteringsklimaat? Iser lokaalvoldoende kapitaalbeschikbaar? Bijvoorbeeld inIsraël blijkt dit nietvanzelfsprekend te
zijn.
Het benutten van het 'zoute residu'van ontzilt zeewater door productie van zeecultures kan de rentabiliteit vaneen
dergelijk systeemverhogen.Welkeconcrete mogelijkheden zijneropditgebied?

Marktkundigehaalbaarheid:potentiëlegebruikersconceptenproducten
Zijnervoldoende potentiële gebruikers vanhet integrale concept en/ of componenten ervaninde betreffende
regio?Eenbelangrijk aspect isdekeuzevandetetelen producten.Watisdemarktpotentievandieproducten,en
watzijn despecifieke eisenvandeze producten met betrekkingtot hetconcept?Heeft het concept invloedop
voedselveiligheid?

Aanbevelingen
Gezienbovenstaande conclusies enaandachtsgebieden lijkt hetvoor eensuccesvolle implementatie vanhet concept
belangrijkom:
• eenduidelijk toepassingsgebied te kiezenwaar devoorwaarden aanwezigzijnomhetconceptte bekijken ente
beproeven.Metanderewoorden,er moetenvoldoende prikkels zijn, zoalswatertekort, landbouwgrondtekort,
mindere afhankelijkheidvanzoet grondwater. Eenkeuzevoor eenspecifieke regio biedt bovendien demogelijkheidomgoed inte kunnenspelenopdiverse lokalefactoren;
• partnerste zoeken indebetreffende regio: hierdoor ismeer specifieke regiokennis beschikbaar enbovendien
biedt hetmogelijkhedenvoor hetopbouwenvaneenregionaal netwerk;
• te streven naar eenconcept dat zoveelmogelijk aansluit bijdehuidige praktijk indebetreffende regio;
• eenuitgebreide piloot uittevoerenomuitgebreide,opde praktijk toegespitste informatie naar potentiële
gebruikers te kunnenbewerkstelligen.
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