ACHTERGROND

HALF M I L J O E N E U R O VAN 'PARTNERS VOOR WATER'

Nederlandhelptmee
aanverbeteringwaterbeheerinOekraïne
Altena,hetkennisinstituutvanWapeningenUniversiteitenResearchcentrum,probeertsinds2001de
problemenmethetwaterbeheerindeOekraïneinkaarttebrengen.HetprojectheetWatermuk(WatermanagementUkraine].AJgelopenjanuan rapporteerdeAtterradestandvanzakenaan'Partnersvoor
Water'.InPartnersvoorWaterwerkenvijfministeries(VerkeerenWaterstaat,landbouw.NatuurbeheerenVissen],Milieu,BuitenlandseZakenenEconomischeZaken)samenmetabdoelanderelanden
gebruiktelatenmakenvandeNederlandsekennisophetgebiedvanwaterbeheer.PartnersvoorWater
heefttoegezegdhetprojecttoteind2004testeunenensteltdaarvooreenhalfmiljoeneurobeschikbaar.
MetditgeldhooptAltenaeeneerstestaptezettennaardeverbeteringvanhetwaterbeheerinde
Oekraïne.DeimgariewerkenopdeKrimiseenvandeprojectendiehiervoorinaanmerkingkomen.
Hetirrigatiesysteem vormteen voorbeeldvandewijze waaropinde Sovjet-Unie
dezaken werdenaangepakt. Hetiseen
enorm bouwwerkdatdelandbouw, industrie,dedrinkwatervoorzieningen endevisserij vanwatervoorziet.HetNoordelijk
Krimkanaal heeft eenlengtevan402kmen
kan380kubiekemeter waterperseconde
aan.Verdeeldoverdelengtevanhetkanaal
pompen vijfpompstations hetwater,dat
vanderivierdeDneprafkomstig is,naareen
hoogtevan 192meter.Vanhetwaterinhet
kanaalwerd 85procent voor irrigatie
gebruikt. Hetcommunistische bouwwerk
zorgdeervoordat300.000hectare bouwgrond vanwater werdvoorzien.Debouw,
diein 1963begon,iseigenlijk nooit voltooid.
Devierdeenlaatstefasevanhetproject was

ilcolayMiroshnichenko,voorzittervanhetcomité.
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nogniet klaar toen deSovjet-Unie uiteenviel.
Het kantoor van hetStaatscomité voor
Watermanagement isgevestigd inSimferopol,dehoofdstad vandeKrim.Nikolay
Miroshnichenko,devoorzitter vanhet
comité,wijst hetNootdelijk Krimkanaalaan
opeen kaartdieaandemuur vanzijn kantoor hangt. Hetgeheelomvat 1400kmkleine
irrigatiekanalen,400pompstations,intotaal
380Megawatten3000mensen aan personeel.
Hij isernogsteeds vanonder deindruken
wilgraagdat wijdatookraken,maaropde
vraagwatdeptoblemen zijn moetdevoorzitter vanhetStaatscomitézuchtend toegevendathetirrigatiesysteem niet meervan
dezetijd is.

"Hoewel hetirrigatiesysteem nogsteeds
functioneert, isdeconditie waarin hetzich
bevindt slecht.Daarbij komtdathetdistributienetwerk tegrootschalig isennietis
afgestemd opdehuidigesituatievan kleine
afnemers. Bovendien zijn opdeKrimteweinigboeren,waardoordevraagnaar waterin
tienjaar tijd met50procent afnam".
Deproblemen waarNikolayMiroshnichenkomeetekampen heeft,zijn nietalleen
dievaneenverwaarloosd irrigatiesysteem.
Doordehalfslachtige wijzewaaropdeprivatiseringvandekolchozen(collectievelandbouwbedrijven) isdoorgevoerd,zijn slecht
georganiseerdeenonproductieve landbouwbedrijven ontstaan.Boerenhebben weliswaar
eenstuk landvaneenpaarhectare,maar blijvenonderdeel vaneengrotet landbouwbedrijf Distributiekanalen voorhunproducten
zijnerniet meerenRusland,waarheen inde
Sovjettijd verplicht ofvrijwillig allelandbouwproductengingen,isals afzetmarkt
geheelweggevallen.Deboeren produceren
vooreigenconsumptieenwat overblijft
wordtgebruikt alsbetaalmiddel.Hierdoor
beschikkendeboeren nietovetde financiën,
waarmeezedeirrigatievanhunlandbouwgrond kunnen betalen.Maarnietalleende
afnemers vanhetwater hebbengeengeld.
OokdeOekraïenseoverheid isarmlastigen
heeft nietdemiddelenomdeirrigariebureau'sindediverserayonstehelpen.
"Wij hebbengeld nodig",zegt Nikolay
Miroshnichenkodanook:"Maarook afnemersvanhetwater.Misschienzijn erNederlandseboerendiehiereenboerderij willen
beginnen.Degrond isgoed".

Nederland 100jaar geleden
"Ja,dathoren wijwelvakerindeOekraïne,"zegtGerbert Roerinlc"Geefonsgelden
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dankomtallesinorde,maardat lijkt mij
nietzo'ngoed idee".Gerbert Roerinkisprojectleider vanWatermuk bijAlterra.Watzijn
deproblemen voorirrigatieopdeKrim?:
• hoge energiekosten
Alwordtslechtseenderdevandeenergiekosten voorwaterlevering doorberekend
aandeboeren,zelfsdatkunnen zeniet
opbrengen;
• verouderde irrigatie-infrastructuur
Eengrootdeelhiervanopdeboerenbedrijven verkeertineendusdanigslechtestaat
dathetnietmeerfunctioneert.Veelboerderijen schakelenovernaar regenafhankelijke
landbouweneenondermaatsgebruikvande
grootschalige irrigatiesystemen;
• de privatisering
Privatisering brengtdegrote irrigatiesystemen ingevaar.Een sprinklersysteem
voorziet nu meerdan 20geprivatiseerdeboerenvanwater,maar vanwieishet systeem?
Samenmetmicro-en macro-economische
problemengevendezepunten aanwaar het
spaakloopt.TochkomtAlterra totdeconclusiedatgeïrrigeerde landbouw weldegelijk rendabel kanzijn opdeKrim.Met
behulp vaneengewasgroeimodel (Crop
Growth MonitoringSystem)werddepotentiëlegewasopbrengst vanwintertarwe en
maïsberekend.Uitdeuitkomst bleekdat
met eenverbeterdgewas-enwaterbeheer de
opbrengsten verdubbeld kunnen worden.
Nu deproblemen inkaartzijn gebracht,
isdevolgendestapvoorAlterradeOekraïensepartij teovertuigen vandenoodzaakvan
eenaantalveranderingen.Gerbert Roerink:
"DesituatievandehuidigeOekraïense landbouwistevergelijken metdievandeNederlandse 100jaargeleden.Omtezorgendatde
landbouw enhetirrigatiesysteem opeen
gezondewijzegaan functioneren, zalvolgendjaareenruilverkavelingproject gestart
worden.DeRabobankgeeft opdeKrimaan
boerenvoorlichtingoverhetopstellen van
eengoedondernemingsplan waarmeeze
kredietkunnen aanvragen.Eenpaar bedrijvendraaiengoed,maarwetenophetgebied
vanondernemersschap niets. Uiteindelijk
zalgeldgevraagdmoetenwordenbijde
Wereldbank ofdeOntwikkelingsbank. Die
banken willeneenplanzien".

Oude en te grote pompen
MetValéryLyanshevskiy,directeurvan
WatermukopdeKrim,enVjatsjeslav Sjimonov,dechefbeheer waterwerken in het
rayonDzjankoj,makenweeenrondje lang
het irrigatiesysteem.Wekijken uit over het
40meter bredekanaal.Dedrogetijd is
begonnen.Sindstweewekenstroomt weer
waterdoorhet irrigatiekanaal."Ikwerkhier
alsinds 1970.Hetkanaalhebikzien uit-

groeien toteenirrigatiesysteem datdehele
Krimbeslaat,"verteltValeriyLyanshevskiy.
"Enhetna 1991 langzaam zien aftakelen,"
voegthijeraantoe.
Vanautomatiseringisiniedergevalnog
geensprake.Devraagom irrigatiewater
wordt telefonisch gemeldindecontrolekamerophethoofdkantoor. Indepomphuizen
ispermanent eenmedewerker aanwezigaan
wietelefonisch wordtdoorgegeven hoeveel
wateruit het hoofdkanaal kan worden
gepompt.Alleswordtoppapier bijgehouden
omhetlaterbijdeboerinrekeningte kunnen brengen.
"Depompenzijn oudentegroot.Nu
wordteenboergedwongen teveelwaterafte
nemen enhij moetdatdan maar regelen
metboeren inzijn omgeving.Ikhebgeen
ideehoewijditbestuurlijk moeten aanpakken",zegtVjatsjeslav Sjimonov.Hij benadrukt het belangvanhet Watermukproject.
Wanneer weineenpomphuisdeoude
UralGydromash pompen bekijken, kijkt
vanafdemuur Leninstrengoponsneer.De
omschakelingvandecentrale planeconomie
naardevrijemarkteconomie stelt Sjimonov
voorveelproblemen.InplaatsvanuitMoskoukomen tegenwoordig desalarissen uit
Kiev,tenminste alswordt uitbetaald.Terug
ophet hoofdkantoor latenSjimanoven
Lyanshevskiyhetwagenparkvanhet irrigatiebureauzien."Wijhebben auto's uitelke
Sovjetperiode,"zegtSjimonov ironisch.De
verzamelingoudroestdoetdevraagrijzen of
erookbijzijn diekunnen rijden.

Harde ingrepen
Tochzijnerwatlichtpuntjes. Eenpaar
boeren ishetgeluktomhun bedrijf winstgevend tekrijgen dooroverteschakelenop
hetverbouwen vanwijn,waarvoor minder
watetnodigis."Mogelijk zijn hardeingrepennodigomhetirrigatiesysteem opde
Krimrendabel tekrijgen.Wanneerdewaterafname zo'ngrootkanaalniet rechtvaardigt,
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moetmisschien eengedeeltebuiten gebruik
wordengesteld".Gerbert Roerinkzietweiniginalleen financiële steun.Hij isbang dat
hetgeldindebodemlozeputvanslecht
bestuur encorruptieverdwijnt. Hetprobleemmoetintegraalworden aangepakt.
Daarom werktAlterrasamenmet het LandbouwEconomischInstituut enwordteen
aantalconsultantsgetaadpleegd,zoalsDHV,
DLVenDLG,Rijkswaterstaat enhet WaterschapGroot-Salland.Zijgaandeboerenen
deOekraïenseoverheid begeleidenen helpen
bij hetomschakelen naareenmarkteconomie.VolgensRoerinkiseenleuke bijkomstigheid datdeNederlandse organisatieszo
wordengedwongen ommetelkaarsamen te
werken.Hierdoor heeft ookNederland profijt vanhetWatermuk-project. Inmiddelsis
deeersteboervanuitGroot-Salland vertrokkennaardeKrimomdaarzijngelukte
beptoeven,maar hetzalnogeven duren
voordatdeOekraïneweerdegraanschuur
vanEuropagenoemd kanworden, f
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