ACHTERGROND

AFHANKELIJKHEID VAN DE NIJL MOET VERMINDEREN

er-degroeineemt ietsaf- naar schatting
minimaal 70miljoen: weerachr miljoen
mensen merhun waterbehoefte erbij.Tegelijkertijd gaat het Egypteeconomisch voor
dewind:dat betekent eveneens een stijging
vande waterconsumptie.

Dezoektochtnaar
waterinEgypte
"DenationaleveiligheidvanEgypteligtindehandenvandeachtandereAfrikaanse landeninhet
Nijlbassin".Dezeuitspraakvanvoormaligsecretaris-generaalvandeVNBoutrosGhaligee/tde
kwetsbaarheidvanhetlandaan:deNijlisdelevensadervanEgypte.Hetlandzitnualbijnaaanzijn
water-limiet, maargaattochhetlandbouwareaalverderuitbreiden.Metnieuwetechniekenendoor
zuinigeromtegaan metwaterdenktEgypteookindetoekomstovervoldoendewatertebeschikken.
"Ikmoetminstensmetdriesatellietencontact
hebben,anderswerkthetniet".AronVermeulen
vanhetRotterdamseingenieursbedrijfIWACO
houdtdeGPS(GlobalPositioningSystem)vruchteloosomhoog.Hetapparaatmoetonsnaareen
proefproject leidendatIWACOsamen methet
Egyptischegrondwaterinstituutheeftuitgevoerd
opgebiedvanhetkunstmatig aanvullenvan
grondwater.Voorlopigzijnweechterverdwaald
enstaanwe middenindewoestijn,zo'n vijftig
kilometertennoordwestenvanCairo.
Alsje hetgeelvandewoestijn in
gedachten vervangt door het groen vande
weilanden lijkt EgypteopNederland: plat,
met veelsloten en kanalen.OokEgypteis
eendeltaland en evenalsNederland levert
het elkedagstrijd met het water.Alleenis
deinzet vanEgypteniet om het water
buiten tehouden, maat omzoveel mogelijk
water binnen tekrijgen. Desloten en kanalenzijn aangelegd om het irrigatiewater grotendeels Nijlwater -overdeakkers te
verspreiden.Deboeren dieaan het begin
van het irrigatiekanaal wonen zijn her beste
af:in tijden vandtoogtezijn zij nogwel
verzekerd vanwater.Boerendie helemaal
aan het eind zitten, moeten maat afwachten
watvoorhen overblijft.
Dezeonzekeresituatie geldt op landenniveau vootEgypte:het isalslaatste Nijlland afhankelijk vande bovenstroomse
landen.Oud-secretaris-generaal vandeVN
en Egyptenaat BoutrosGhalizeiooitover
zijn vaderland:"Denationale veiligheid van
Egypteisinhanden vandeacht andere
landendieaandeNijl liggen".Wanneerde
bovenstrooms gelegen landen meer water
vooreigen behoefte gaan aftappen zou het
weleens ten kostekunnen gaan vande
watervoorziening vanEgypte.
Datmaakt Egyptekwetsbaar endat
terwijl het land langzaam maar zeker zakt
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Bijna alhet water komt uit éénbron:de
Nijl.ZonderdeNijl bestaat Egypteniet.Wie
vanuit delucht naar het land kijkt, begrijpt
waarom.Derivier slingertzichalseenvaalblauw-opsommigeplekken moddergeel lint omgevendoottweegroenestroken van
vijfàtien kilometer breed richting MiddellandseZee.Opdezestroken woont515
procent vanalleEgyptenaren.Voorderest
bestaat Egyptevoornamelijk uit woestijn.
Egypteisergafhankelijk vandeNijl.De
6700kilometer langerivier-delangste rivier
terwereld -voorziet inzo'n515procent van
denationale waterbehoefte. Andere waterbronnen zijn eenaantal aquifers, het grondwater indewoestijn, regen in het noordelijk
deelvan het land enontzilt zeewatet.
Egyptewilmet namemeet water onttrekkenuit deNubische aquifer inhet noordwesten van het land endegrote aquifer
onder deNijl.Net alsmet olieisdezevoorraad echter niet aanvulbaar.

vandecategorie water-stressed land naar de
categorie waterschaars land.Dit betekent
datper inwonerjaarlijks minder dan
duizend kubieke meter water voorhanden
is.DeVerenigdeNaties hanteren eendriedelingvoordebeschikbaarheid overwarer.
Zolangeen land voor iedereinwoner minimaal 1600kubiekemeter water perjaar
heeft, iserniets aan dehand. Landendie
jaarlijks overtussen de roooen 1600 kubieke
meter water perinwoner beschikken,
komen in degevarenzone:hetzijn watersttessed landen. Enlanden met minder dan
roookubiekemeter water perpersoon per
jaar worden als'watetschaats' aangeduid.

Waterconsumptie

Devoornaamste reden waarom Egypte
afzakt naar delaagstecategorie isde snelle
bevolkingsgroei.Hetlaatste decennium
kwamerelkenegen maanden een miljoen
Egyptenaren bij.Deteller staat nu op62
miljoen Egyptenaren. Over tienjaat zijn dat

Dechauffeur wilnaarlinks. "Nee, nee, we
moetendiekantop",zegtVermeulengedecideerd,
enhijwijstnaarrechts. Hetistweejaargeleden
dathijbijdeproefopstelling isgeweest.Hij
probeertherkenningspuntentevindeninde
woestijn.NudeGPShetlaatafweten, moetde
projectlocatiewordengevondenopintuïtie,vage

'Moderne'irrigatiedoorwaterdruppelskomtinE^pte
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langzaamvande^rond.

herkenning eneenonvolledigekaart.Rechtslijkt
logischer,omdatlinksbetekentdatwezo'nbeetje
teruggaan.Hetwordtdusrechts.Middeninhet
mullezandiseen akkertje metjongeaanplant: de
boompjeslijkeneenongelijkestrijdte voeren
tegendezonenhetzand.Hethoopjekunstmest
eromheenenwater,veelwater,moetende boompjeserdoorheensleuren.
Meteenverbruik van85 procent isde
landbouw grootgebruiker van water in
Egypte.Daarna isdeindustrie degrootste
afnemer, directgevolgd door huishoudens.
DemeesteEgyptenaren hebben een aansluiting ophet waterleidingnet:95procent.
Zelfsdezestien miljoen inwonersvanCairo
krijgen vrijprobleemloos hun water.Alleen
inillegale wijken zijn debewonersvaak
aangewezen opparticuliere waterverkopers,
dieveelmeergeldvragen voor hun product.

AronVermeulenvanIWACOomringddoorEgyptenarendiezichbezighoudenmeteenirrigatieproject.

Geblinddoekte os
Dekraan van Egyptebevindt zichinde
Aswan-stuwdam. Vanhieruit wordt het
wateruit hetNasser-stuwmeer gereguleerd.
Voordatdedam metRussische hulp in1971
werdvoltooidgingEgyptegebukt onder de
jaarlijkse overstromingen vanderivier.Na
deregentijd inEthiopiëzwoldeBlauwe Nijl
enorm aanen kwam ereen gigantische
watermassa richtingEgypte.Het halve
bewoondeland kwam onder water testaan.
Destuwdam heeft dit procesgestopt. Nu
wordt het water vrijgelijkmatig doorgelaten.Intijden vandroogtewordtgeput uit
hetenorme reservoir van hersruwmeer. In
natte tijden kan het water worden vastgehouden eneventueel viaeenoverspillkanaaldewoestijn in worden geleid.Tussen
AswanendeMiddellandseZeewordt optal
van plaatsen irrigatiewater uit de Nijl
gepompt omdeakkers tebevloeien.
Demanier waaropditgebeurt geeft een
historisch overzicht vande verschillende
irrigatietechnieken diedeEgyptenaar sinds
detijd vandefarao's heeft gebruikt.
Sommigekleineboertjes maken nog
gebruik vanossen-tractie om het water uit
degrond repompen:eengeblinddoekte os
draait deheledagrondjes en beweegt zoeen
kleinwaterrad.Daarnaast zijn ernog traditioneleschoepraderen diealpiepend en
krakend water uit deaanvoerkanalen halen.
Demoderne methode isde motorpomp.
Dezevarieert ingroottevaneen bijna draagbaarmodeltotdegrootste waterpomp ter
wereld.Dezelaatstestaat opdewestoever
vanhetNasser-meer. Het pompstation
moet-zoisdebedoeling-binnenkortjaarlijks drie miljard kubieke meter water ineen
kanaalnaar hetToshka-project pompen.
Dit project -ongeveer 220.000hectare
nieuwelandbouwgrond -maakt onderdeel

uit vanhetNewValleyProject: eenambitieus plan om binnen 20jaar de landbouwgrond inEgyptemet meerdaneenkwart uit
tebreiden.Het isde'piramide'vanpresident Mubarak: het geschenk vandepresident aanzijn land,wat tegelijkertijd -zo
hoopt hij -alsmonument voor hemzal
dienen.Ookzijn voorgangers lieten immers
grootse werken achter.AanNasser herinnert
hetgroteNasser-stuwmeer, terwijl Sadat
hetSalaam-kanaal achterliet -het kanaal dat
Nijlwater onder hetSuez-kanaaldoor leidt
naar degrotelandbouwgronden inde noordelijke Sinaï-woestijn.
Deachterliggendegedachteisonder
anderedeenormebevolkingsdruk ophet
Nijl-bassin teverminderen door mensen
naardezenieuweuitbreidingen te lokken.
Daarnaastbiedendenieuwe landbouwgrondenextrawerkgelegenheid. Het huidige
areaalaanlandbouwgrond beslaat8,5
miljoen feddan (r feddan = 0,42ha,bijna 3,6
miljoen hectare).Metde uitbreidingsplannenzaldit areaaluitgebreid worden met3,5

miljoen feddan (1,47miljoen ha).De
t2miljoen feddan (ruim vijfmiljoen ha)die
danincultuurzijngebracht, worden
beschouwdalshet maximalewatEgyptekan
bevloeien.
Egypteheeft namelijk in een verdrag
met Soedan uit 1959deonderlinge verdelingvan hetNijl-water geregeld.Volgens dit
verdragheeft Egyptejaarlijks recht op55,5
miljard kubieke meter water,terwijl Sudan
18,5miljard kubieke meter is toebedeeld.
Om indetoekomst dit quotum eventueel te
vergroten, participeert Egypteindeaanleg
van hetJunglei-kanaal inSoedan.Dit kanaal
moet het Nijlwater sneller door deSudd,een
moerasgebied inzuid-Sudan rergroottevan
Frankrijk, leiden.Hier verdampt momenteel
nogsteedseengroot deelvanhet Nijlwater.
Alshetkanaaleris,bespaart dat enkele
miljarden kubieke meters,zohopen de
Egyptenaren.Het kannogweleven duren
voordat het kanaalgereed is:sinds1983
liggendewerkzaamheden stil wegensde
burgeroorlog inSudan.

Kunstmatige aanvulling grondwater
Hetproject startte in 1995enhadalsdoeltekijken opwelkemanier hetbestedeaquifers
onderdegrond metwaterkunstmatig kunnen wordenaangevuld.Devoordelenzijn:ten
eerstestroomt inhetnatteseizoen hetwaternietongebruikt naardeMiddellandseZee,maar
wordtalsgrondwater opgeslagen.Tentweedewordt hetwateropnatuurlijke wijzegereinigd
(vergelijkbaar methetRijnwater inonzeduinen).Eneenderdevoordeelisdatdoorhetgrondwateraantevullendeverziltingvandebodemwordttegengegaan.
Vierverschillendebassinsomwater intelateninfiltreren indeaquifers onderdegrond.Een
geaccidenteerdebodem-eensoortkleinedijkjes - blijkt hetbesteresultaat tegeven.Doorde
geulenbezinkthetslibindedieperedelen.Dehogeredelenblijven schoon,waardoorhet
watergemakkelijker infiltreert. Vermeulenis optimistisch overdefollow-up vanhetproject:
"DeministervanWateris eenwetenschapper,geenpolitcus.Ikverwachtdathijdeuitkomstenop waardeweerteschattenenhetproject opgrotereschaalgaat implementeren".
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Stuwdam ter discussie
DoordeAswandamishetgebruik vanhetNijl-water efficiënter geworden.Stroomdeervoordiennogjaarlijks 32miljard kubiekemeterwaterdeMiddellandsezeein,nadevoltooiingvan
dedamisdit nogmaar r,8miljard. Hetwaterwordtdusefficiënt gebruikt. Enookzijn dejaarlijkseoverstromingen verledentijd.Dezekosttenaltijd veelmensenendieren hetlevenen
legdenhetmaatschappelijk verkeereenaantalwekenperjaarlam.
MaarmenbegintzichinEgypteookterealiserendatstuwdammem nietalleen voordelenmet
zichmeebrengen.DeAswandamheeft ookdenodigeproblemen veroorzaakt.Doorde
constantehogewaterstand vandeNijlslijpt derivierzijn eigenbeddinguit.Dit ondermijnt
defunderingen vansluizen,bruggen,stuwen enhuizen.Ookdejaarlijkse afzetting van
vruchtbaar slib,datopdeakkersbleefliggennadeoverstromingen,isverleden tijd.
Eenanderonvoorzienprobleem isdetomelozegroeivandeSudanesewaterhyacint.Dezeplant
isuitgegroeid toteenwareplaagenvaltbijna nietuitteroeien.Hijverstiktderivier.Ondanks
denadelengaanerinEgyptenoggeenstemmen opomdeAswandam teslopen,zoalselders
opdewereldalwelstuwdammen wordengesloopr.

DanopeensherkeurVermeulendeweg. We
scheurenoverdewoestijnweg naardeplekwaar
overeenperiodevanvijfjaar onderzoekisgedaan
naarhetkunstmatigaanvullenvangrondwater.
Binnenvijjmmutenstaanweindeschaduwvan
eeneenvoudigkantoortje teluisterennaarde
uitlegvandeEgyptische'counterpart'.
Om indetoekomst ookvoldoende water
tehebben,isEgypteopallerlei manieren
bezighet aanbod tevergroten.Zozal meer
water worden gewonnen uit degrote aquifer
onder deNijl -onder deNijl stroomt een
hoeveelheid water dienetzogtoot isalsde
Nijl zelf- enzalmen meer uit andere aquifersgaan winnen.
Eenandere manier om meer waterover
tehouden iszuiniger met water omgaan.
Vooralindelandbouw liggen nogveel
mogelijkheden. Een overzicht:
Demaniervanirrigeren.VeelEgyptische
boerenirrigeren nognetzoalshun vooroudersten tijde vandefarao:zelaten
gewoonhun akkersonderwaterlopen.
Ditiseenzeerinefficiënte maniervan
irrigeren.Moderne irrigatietechnieken,

zoalsdrupirrigatieen sprinklerinstallaties,zijn noggeengemeengoed inEgypte.
Deprijs.In Egyprewordt het gebruik
vanwater in landbouw, net alsin andere
ontwikkelingslanden, nietofnauwelijks
in rekeninggebracht.Dit iseenvan
oudsher gegroeide situatie,onder meer
het gevolgvan het feit datvoor 1971 de
irrigatie opnatuurlijke wijze tot stand
kwam.Daarnaast ishet inveelislamitischelandengeengewoonteomvoor
water tebetalen.Water is,zozegtde
Koran,eengeschenk vanGod.Envoor
geschenken betaalje niet.Hetgevolgis
dat deboeten geenenkeleprikkel krijgenom zuinigmerhet irrigatiewater
om tegaan.Zebevloeienhun velden
rijkelijk.
Het soortgewas.Sommigeveel
verbouwdegewassen,zoalsrijst, katoen
ensuikerriet,gebruiken enorme
hoeveelheden water.EenEgyptische
boerheeft voordeoogst vanéén hectare
katoen maar liefst 13.000kubieke meter
water nodig. Hetzou uit technisch
oogpunt, maar ookvaakuit economi-

E.cryptenarenflebruikcn1105veeltraditioneleirrigatietechnieken,zoalsdczcschocpradaren.

sehemotieven beterzijn andere, minder
'dorstige'gewassen te verbouwen.
Hergebruik. Eenin Egyprealvrijveel
toegepaste manieromefficiënter met
wateromtegaan ishergebruik.Irrigatiewater kangemakkelijk rweekeerworden
gebruikt.Inplaatsvanhetviadrainagekanalen wegtelatenstromen,kande
boerhetopvangenennogmaalsgebruiken.Hetzelfde geldrvoorafvalwater.Als
datgezuiverdwordt,kandatooknogeen
keeralsirrigatiewater wordengebruikt.
Doordezemaatregelen retreffen, hoopt
Egyptein 2017dehoeveelheid beschikbaar
water tot bijna 88 miljard kubieke meter
water tekunnen uitbreiden. De afhankelijkheid vandeNijl zou hierdoor minder
worden.In detabelstaat aangegeven watde
geschatte waterbehoefte van Egypteisin
2017enwaaihet land verwacht dit water
vandaan tehalen.

VraagenaanbodvanwatermEgyptein2017.
Waterbehoefte in 2017

Miljard
kubieke
meter

Waterbronnen in 2017

Miljard
kubieke
meter

landbouw
verdampingsverlies
huishoudelijk gebruik
industrie
navigatie

67.13

Nijlwater

57.5
7,5
8,4
3,o

Totaal:

?8
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2,30

6,60
10,56
0,15
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grondwater Nijl aquifers
hergebruik, drainagewater
andere gewassen
verbetering irrigatie
grondwater in woestijn en Sinaï
hergebruik afvalwarer
regenwater

4,0
3,77
2,0

Sindsbegin 195)9zljn negen vandetien
Nijl-landen verenigd in het Nijl-bassin
overleg.Het doelvandit initiatiefis te
komen tot eenduurzaam gebruik van het
Nijlwater enhet maken van afspraken
omtrent deverdelingvan het water.Metde
groeiende bevolkingenaantrekkende economiezaleen aantal bovenstroomse landen
meer beslaggaan leggen ophet Nijl-water.
Egyptevolgtmet argusogendeplannen van
Uganda en Ethiopiëoméénofmeer
dammen tebouwen.*[
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