ACHTERGROND

LANDBOUW LIJDT ONDER SLECHT WATERBEHEER

Argentinië:
wateroverlast en -tekort
DelandbouwvormtinArgentiniënogsteedseenpijlerindeeconomie.Doorcxportbelemmeringenis
hetbelangervandelaatstedecenniaechtersterkverminderd.Hetlandbouwdemedehierdooreen
enormeschuldenlastop.Inhetwaterbeheerbestaanookveelproblemen;ingrote landbouwgebieden
treedtwateroverlastop,terwijl indedrogeregebiedenwatereenschaarsgoedwordtomdaterslecht
meeomgesprongenwordt. Ditartikelgecjteenimpressievandewaterhuishoudkundigesituatie,
opgedaan bijeenrecentwerkbezoekaanArgentiniëdooreenmedewerkervanAlterra:indePampa's
neemtdewateroverlastdelaatstedecenniawcdoordetoegenomenneerslagenindeprovincieMendozametvee! irrigatiewordtdevraag naarschoonwatersteedsgroter.
Argentinië vormt metzijn 2,7miljoen
km2hetgrootste landvanZuid-Amerika: het
isongeveer80 keerzogroot alsNederland.
Het land isuitgestrekt:3700kmvan noord
naarzuid enmaximaal 1450kmvanoost
naarwest.Argentiniëkenmerktzichdoor
eenenormcontrast tussendeimmense vlakten(Pampa's)inhetoosten enhetAndesgebergteinhet westen.Hetheeft dan ookgroteklimatologische verschillen diete
vergelijken zijn methetweerinNoorwegen
tenopzichtevandat in het noorden van
Afrika.

Pampa's onder water
DePampa iseeneindelozevlakte(circa
500x1000km)diedeelsindeprovincie
BuenosAireseninprovincies ten noorden
ervanligt.Hetgebied isontstaan doordat
hetoorspronkelijke heuvelachtige rotslandschapdoorverstuivingmetdikkelagenloss
isbedekt.Ditishétlandbouwgebied van
Argentinië.Totdezeventigerjaren bedroeg
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Beeldvanondergelopenland(lichtblauw)
indeprovincieBuenosAires(NOA-satellietbeeldvaniz november2001meteen
resolutievanixikm.
(Bron:INTA,CümayAgua).

degemiddelde neerslag700tot850mm per
jaar (aflopend vanoostnaarwest).Sindsdien
nam deneerslagindePampa toemetongeveer 100 totzo'n 250mm perjaar. Doordat
hetgebiedgeen natuurlijke afwatering kent,
zijn interreindepressies veelkleineengrote
meren ontstaan.Eerstsronddaar incidenteel
water,maardelaatstejaren gebeurt dit vrijwelpermanent.Delandbouw diehet tochal
moeilijk haddooreenteruglopende export,
heeft hierdoor nogmeer teverduren.In1978
stondongeveeranderhalfmiljoen hectare
landbouwgrond onder water. Vorigjaar
vormdeeenextreemnatjaar meteen regenvalvan 1200tot 1500mm.Hierdoor kwam
zo'n5,5miljoen hectare landbouwgrond
onderwatertestaan.Metbehulpvansatellietbeelden vanafgelopen november isdit
goed waartenemen (zieafbeelding 1). Donkerblauwzijn deallangaanwezige meren
met permanent water.Lichtblauwzijn de
overstroomdegebieden.Degrootste overlast
in het noordwesten vandeprovincieBuenos
Airesbeslaateengebied vancirca300bij400
km.Ooksteden,wegenenzelfs hoofdwegen
liepenonder water.Doorhet ontbreken van
afwatering zakt het watermaar heellangzaam.Verdamping isin veelgebiedende
enigemanier omhetwaterkwijt teraken,
maardaardoor blijven zoutenachteren
zodoende neemt deverziltingheel langzaam
toe.Eenafname vandewateroverlast isdoor
decomplexiteit indenabije toekomst niet te
verwachten.Opvallend isoverigensdatdeze
nieuwewetlands voorwatervogelssterkin
betekenis toenemen enmogelijk aleensubstantiëlebijdrage leverenalsfoerageer- en
pleistergebied.
Eenstudieuitgevoerd dooreen internationaaladviesbureaugeeft alsoplossingde
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bouwvangroteafwateringskanalen. Deze
oplossingisdoor anderepartijen metscepsis
ontvangen.Decrucialevraagisofhet water
zo'n afwateringskanaal welkan bereiken.
Het lichtglooiendeterrein meteenonregelmatigpatroon vankleineheuvelruggen en
dalen,iszeerbeperkend vooreen natuurlijke
afwatering. Omdewateroverlast voorde
landbouw echtteverminderen,ishet nodig
eenstelselvanslootjes tegraven voordeontwarering.Economisch bezieneenondoenlijkeklusvoorzo'ngroorgebied;inNederland
gingen enkeleeeuwen voorbij omzo'n afwareringsstelselterealiseren.
Maatregelen tegenwateroverlast lijken
echterverbuiten hetbereikreliggenvan
zuiver Technischeoplossingen. Eenaanpak
zoalsnu inNederland lijkt hier meeropzijn
plaats.Daarbij kunnen alleenaluit hetoogpuntvan investeringanderevormen van
landgebruik eenrolspelenzoalswetlands,
bosontwikkelingofincidenteel recreatief
medegebruik. DeLagunas Encadenadas
bestaan uireenkettingvanmerendiede
laatste30jaar ten minste driekeerzogroot
gewordenzijn enwaarvan dewaterstand
ongeveervijfmerer steeg.Inditgebiedis
afgelopenjaar door tweestudenten vande
Universireit Twenteeenstroomgebied met
SIMGROgemodelleerd omtekijken welke
maatregelen effectief zijn omdetoevoervan
waternaardemeren teverminderen. Hierbij
gaat het met nameomlokalemaatregelen,
zoalsveranderingvanbodemgebruik en
lokaleontwatering samen mer waterberging-

Irrigatie met verontreinigd water
DeprovincieMendoza ligtzo'n 1000km
ten westen vanBuenosAirestegen het
Andesgebergteaan.Hetiserdroogmet grote
woestijnen. Degemiddelde neerslagligtrussende100en200mm perjaar.Methet water
uirdebergenen hetgrondwater wordr
ongeveer drieprocentvandeprovinciegeïrrigeerd (3(50.000 ha).Hiervoor wordt bijna al
hetbeschikbare oppervlaktewater gebruikt.
Enkelestuwdammen zijn aangelegdomde
variarieAinwateraanbod optevangen.In
veelgebieden wordtdaarnaast grondwater
opgepompt alsgeen oppervlaktewater
beschikbaar isöfter aanvulling. Wijngaardenbeslaan meerdan50procent vandeirrigatiegebieden,daarnaastgroeien erzuidvruchten engroente.
Deirrigariegebieden indebuurt van
Mendoza zijn bijna 100jaargeledenaangelegd.Dewatertoevoer endeverdelinginde
hoofdkanalen wordt beheerddoorhetdepar-

waarvoordeeigenaareensubsidie ontvangt
inverband metdehogeenergiekosten.Ook
deveranderingen ingewassenendusde
waterbehoefte isonvoldoende bekend.
Zodoendeishetwateraanbod niet afgestemd
opdewatervraag.DGIbeheertookhet
grondwarer envooreenonttrekking heeft
een boervergunning nodig.Oppapier
bestaancirca 18.000ontrekkingen, maar
ongeveerdehelft wordt daadwerkelijk
gebruikt.Destaatvanonderhoud vanveel
putten isslecht.Ondiepverzilt grondwater
kanviadeput indieperelagenmet schoon
water terechtkomen. Hetgebruik van
grondwater kosreenboerdrietotvierkeer
zoveel.Desondanksneemthetgebruikvan
grondwater roe,omdat het voordeboer
beschikbaar isalshijdatnodigheeft ende
kwaliteit inprincipealtijd goed is.Uit
metingen blijkt weldatdeverziltingvanhet
ondiepegrondwarer toeneemt en ondiepe
winningen worden vervangendoor winningenuiteendieperelaag.Hetgevolgvandit
allesisenerzijds watertekorten, maar in
anderegebieden bestaateenoverschot,zodat
daar teveelwaterwordtgegeven.Doorde
irrigatiestijgt degrondwaterstand. Bijte
hogegrondwaterstanden enhet ontbreken
vaneengoeddrainagesysteem veroorzaakr
dit verzilting,doordat het irrigatiewater
zouten bevat,dienaverdampingvan het
water indebodemachterblijven. Degrond
gaat wituitslaan doorhetzoutendewijnstokkenstaanerslechtbij(zieforo).
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Verzilting(wituitslaan)vandeerend.

tementvanirrigatie(DGI).Eriseenrigide
waterverdeling indeprimaireen secundaire
kanalen naardeirrigatiedistricten. Binnen
dedistricten isdedagelijkse verdelingvan
warer naar deboeren inhanden vanwatergebruikers organisaties (WAU).Binneneen
district wordthetwaterviaeen rotatieschemaverdeeld.Opbeperkteschaal wordt
druppelirrigatie toegepast.Voorhet gebruik
vanirrigariewater zijn delasten voordeboerenongeveer no gulden perhectare.In principekrijgen boerenmetwaterrechten eens
perweekofeenspertweeweken water.
Informatie overditrechtenofergebruik
vanwordtgemaakt isverrevanactueel.Zo
kaneenperceelwaarthanseenfabriek staat,
nogwaterrechten hebben voor landbouwkundiggebruik.Daarnaast kanoppapier
eengrondwaterwinning aanwezigzijn

Ookeengrootprobleemvormtdeverontreinigingdoordeindustrie.Zowordr in
eengebiednabij desradMendoza warer
gebruiktvoorirrigariedatdoorde industrie
wordtvervuild.Hetaanvoerkanaal loopt
dooreenindustriegebied waarongecontro-

leerdafvalwater inwordtgeloosd (ziefoto).
Het Pescara-kanaal bevatteeensschoon irrigatiewater,nu stinkt heten ishetzwart van
kleurdoorhet afvalwater van leerlooierijen.
Tochwerddiedagverderopinhetgebied dit
verontreinigde warergebruikt voorirrigatie.
Omhetwateraanbod indeMendoza-rivier
aftestemmen opdebehoefte, wordt inde
riviereenstuwdamgebouwd.Dit heeft
onderhoudstechnisch en hydrologisch
geziengrotegevolgenvoorhet irrigatiegebied.Momenteel komtmet het rivierwater
veelsediment mee,zodatdekleurvan het
waterdonkerbruin is.Alsdestuwdam klaar
is,zalditsediment inhetstuwmeer achterblijven enhetirrigatiewater helder worden.
Hetvoordeelhiervan isdarhet onderhoud
aandekanalenafneemt, doordarer minder
sediment uitgehaald hoeft teworden.De
groeivanwarerplanten enrierzalechter
sterk toenemen.Demeestekanalen zijn
'onbekleed'enminder sediment betekent
meerlekkagevanwateruitdekanalennaar
hetgrondwater.Dit veroorzaakt weer hogere
grondwaterstanden eneen groterekansop
verzuring.
Alterra werktalbijna 15jaar samen mer
onderzoeksinstituten inBuenosAires(Institute)delClimayAgua,INTA,Castelar)en
Mendoza(INA-CRA)ophetgebiedvan
waterbeheer enremotesensing. Hietbij
speeltkennisuitwisseling een belangrijke
rol.Deproblemeninditlandzijngroot,
zodateenintegrale samenwerking oplandbouwkundigencivieltechnischgebiedeen
steentje kanbijdragen om oplossingen te
zoeken. f
dr. E.Querner
(Alterra,afdeling Wateren Milieu)
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HetPescarairrigatiekanaal(links)waarvanhetwaterzwartisdoorafvalwater.
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