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Nooit meerwaterhalen
HetPodocarpuspark inhetzuidenvanEcuadorwerdin 1982uitgeroepen tot beschermdgebied.
NaastdePodocarpus,eengigantischeconifeer,groeiterookdeberoemdeCinchonawaaruitkmine
wordt gewonnen.In 1997begon hiereenvijfjarigprogramma,datgericht,isopdebeschermingvan
hetparkeneenduurzaam beheervande bujferzone. Nederlandfinancierthetgeheleprogramma.
CobasVasquezboertzijn levenlangop
dedroge,steilehellingen vanSanPedrode
Vilcabamba,in debufferzone vanhetPodocarpusNationaalPark.In eendrijfnat overhemd -desprinklerinstallatie slaat ook hem
nietover-banjert hij trots tussen de koffie
endebananen.Tweejaar geleden wasdat
noganders.Minstens vier uur perdagliep
Cobasmet zijn ezeldoor debergen om

Autowassenmiddeninderivier?

water tehalen voorhet vee.De familie
Vasqueziseenvande27gezinnen diedeelneemt aan het 'CowsforTrees project'.
Boerendieaandit project deelnemenleveren eenkoeinen krijgen er bananenbomen
enkoffie voor rerug.Inde bufferzone
leverdedeverkoopvaneen koeper familie
endeinvoer vaneen informeel credietsysreemvoldoendegeldopvoordeaanlegvan
eenirrigatiesysteem, aankoop van zaaigoed
enbouwvanomheiningen. In totaal staken
defamilies 1300mandagen indeaanlegvan
het systeem.
Deaanlegvandeirrigatiebegon met het
aftappen vaneenwatervalaanderand van
hetpark.Doortweeafgesloten bezinkbakken met eeninhoud vanvijfkubieke meter
stroomt het water viatwee overspanningen
door kunststofleidingen eenbergaf Één
vandeaquaducren diedefamilies overeen
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ravijn bouwden heeft zelfseenoverspanningvan50meter.Zevenkleinere bakken
verminderen door middel vaneen vlottersysteem dewaterdruk. Erligt bij elkaar16
kilometer leiding met een hoogteverschil
van600meter.
Aanheteindevan het systeem heeft
iederefamilie eentank opeigen land. Sprinkler-endruppelsystemen zorgen voorwater
voorde landbouw.
Cobas hoeft ookniet
langer water te halen
voorzijn dieren, Het
watersysteem vult de
drinkbakken van het
vee.Voorhet water
wordt netjes betaald.
Hetgeldgaat naar
het onderhoud van
het systeem.
Het feit datde
boeren naastde
veeteelt nu ookbananen,koffie en papaja
verbouwen, heeft
voordevrouwen

BezinkbakkenvoordrinkwatervoordestadLoja.

socialegevolgen.Terwijl zezichvroeger
voornamelijk bezighielden met koeien
melken,gaanzenu metdeoogstnaarde
markt.
Het CowsforTrees project, van FundaciónColinasVerdes,moeteen voorbeeld
worden voordeheledrogewestkant van het
Podocarpus-gebied, verteld Curtis
Hofmann, eenAmerikaans bioloog.Hij is
betrokken bij hetproject enbevloeitook
zijn eigenpapaja- enbananenakkers met
hetnieuwesysteem.Hofmann, diehieral
bijna 20jaar woont,kentde irrigatietechniek noguit deCalifornische citrusteelt.
Hofmann: "Dit systeem hebben weuitCalifornie'overgenomen.Vruchtbaar maken van
eenwoestijn isietsdat niet alleendeIsraelierskunnen,dieerwereldberoemd door
zijn geworden. Hun techniek werkt inde
woestijn, maar nier inde bergen".

'Regenwoudpotje' en de rol van
DHV
Detwaalfmiljoen gulden dieNederland
bijdraagt voorbeschermingvan het park
heeft Ecuador tedanken aan het 'regenwoudpotje'. Beschermingvanhet regenwoud isspeerpunt vanbeleid vandeNederlandse regering.Bovendienzijn indedrie
zuidelijke provincies vanEcuador aljaren
verschillendeNederlandse organisaties
actief
Hetingenieursbureau DHVConsultants
inAmersfoort levertdetechnische assistentieenleidt deeerstedriejaar het totaalprogramma voorhetpark.Daarna moet een
consortium vanzeslokaleNGO'sentwee
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Subsidie voor
Brabantse vennen
DeprovincieNoord-Brabant heeft eensubsidie
van645.oooigulden beschikbaargcsteldaan
Staatsbosbeheeromhetherstelvanhet Grafven
opdeStabrechtseheide,hetSoerendonksGoor
endeKrochten-zuid bijZundert testimuleren.

DebufferzonevanhetPodocarpiispark.

overheidsinstanties deleiding overnemen.
Het project dient volgens ElsBognetteauvanDHVnogeenander doel dan
bescherming van hetpark."Delandbouw in
debufferzone moetgeïntensiveerd worden
enookaandehoutkap kan het éénen ander
veranderd worden.Nu ishet zodatongeveer 20procent van het hout wordt gebruikt
voordebouw vanmeubels.Derest rotweg,
wordt verzaagd ofraakt kwijt". Verder
zitten erhoogenafgelegen midden in het
parkooknogzo'n zestiggoudzoekers,die
eenprobleem voorhet milieu vormen.
Bognetteau:"Demijnen waarinzewerken
stammen noguit deSpaanse tijd.Zewerken
erergprimitiefen wassenhetgoud met
kwikuit". In hoeverrehet kwikeenbedreiging vormt voor het drinkwater isonduidelijk.Feitisdat het 146.000hectaregrote park

CobasVasauez.

met bergtoppen tot bijna 4.000meter,
belangrijk isvoordewatervoorziening van
eengrootgebied.Bognetteau:"Metde
gemeente Loja-eenstad met 200.000inwonersdat zijn drinkwater direct uit het park
betrekt -zijn onderhandelingen gaandeover
betalingvoorhetgeleverdewater.Met dat
geldzoudebufferzone gedeeltelijk herbebost kunnen worden.Ookhet noorden van
Peru,dat door deRioMayo-demeestzuidelijke rivier door het park-vanwater wordt
voorzien,zou eenfinanciële bijdrage
kunnen leveren".
HetCowsforTrees-project krijgt iets
zuidelijker inmiddels eenvervolg.Aan het
tweedepilot-project doen 104families
mee.•"

Beginditjaar wordt begonnen metde
bestrijding vanverzuring,verdrogingen
vermesting vandezevennen,diedoor
Staatsbosbeheer beheerd worden.Bijhet
Grafven wordtdeoevergeplagd eneen stuk
bosaanderand vanhet vengekapt. In het
Soerendonks Goorwordtdeveenbodem voor
eendeelschoongebaggerd. BijdeKrochtenzuid wordt ookeenstukje bosgekapteneen
deelvandeoevergeplagd enafgevlakt, f
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'Natuurlijker*Brabants
rivierengebied
Volgenshet'Ontwikkelingsperspectiefvoorhet
Brabantserivierengebied'kanextraveiligheid
goedsamengaanmetnatuurontwikkelingen
recreatie.Hetkanhetrivierengebiedzelfs
natuurlijker,aantrekkelijkerenbetertoegankelijk maken.HetOnrwikkeltngsperspectie/
opgesteldinopdrachtvandeprovincieNoordBrabant, bevateeninventarisatievanontwikkelingenenprojecten inhetrivierengebied.

Ries vanWendel de Joode
Hetgebied waarvoor hetperspectiefis
opgesteld bestaat uit deuiterwaarden eneen
zonevanrweekilometer aandeBrabantse
kant vandeMaas,vanMaashees tot aan
Willemstad,deAfgedane MaasendeBovenenNieuweMerwede.
Het perspectiefisineerste instantie
bedoeld alseen(openbaar] werkdocument.
Debetrokken partijen in hetgebied hebben
hun ideeën en wensen ingebracht. In het
voorjaar gaat deprovinciemet hen hieraan
inhoud geven.
Hetontwikkelingsperspectiefgaat onder
meerinopdemogelijkheden omextrawater
tebergen,inhet winterbed vandeMaasen
opbinnendijkse gebieden.Uit het perspectief
blijkt dat het rivierengebied enormemogelijkheden biedtomdedoorprovincieenRijk
gewenstenatuutgebieden te ontwikkelen.
Hetecologischherstelvanderivier kandoor
het natuurlijker inrichten enbeherenvande
uiterwaarden eengroteimpuls krijgen. <f
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