Koffieboer in
zwaar weer
De klimaatverandering slaat hard toe in het Colombiaanse Andesgebergte.
Koffieboeren zien hun oogst bedreigd door hevige regen, afgewisseld
met langdurige droogte. Een leger jonge mensen ondersteunt hen met
Wageningse kennis om water- en bodemgebruik klimaatbestendig te maken.
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D

at koffieplantages in het Colombi
aanse Andesgebergte niet op zacht
glooiende hellingen zijn aangelegd,
was voor Maarit Ivalo van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) geen verrassing. Maar dat de hellingen zo steil, het
landschap zo onherbergzaam en de omstandigheden zo ruig zouden zijn, nou nee. Dat
geloofde ze pas toen ze tijdens haar eerste
werkbezoek met eigen ogen zag hoe de plukkers langs en boven de diepste ravijnen hun
werk deden. ‘Ze hangen met touwen boven
de afgrond om bij de bonen te komen, vaak
in de hete zon, dan weer in de hevige regen.’
Juist vanwege deze steeds heviger weersomstandigheden bezocht Ivalo het gebied in
haar functie als adviseur Public Private
Partnerships (PPP) voor Latijns-Amerika bij
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze
coördineert het internationale samenwerkingsproject Manos al Agua, bedoeld om de
koffieteelt in het Andesgebergte duurzamer
en klimaatbestendig te maken. ‘Dat doen we
op verzoek van de federatie van Colom
biaanse koffieboeren FNC, omdat die hun
oogsten de laatste tijd sterk terug zien
lopen.’

der), waar ook Wageningen University &
Research aan deelneemt. Manos al Agua –
‘handen aan het water’ – richt zich geografisch op het stroomgebied van vijf grotere
rivieren die de Andes doorsnijden. De partners bereiken daar momenteel zo’n 11 duizend boeren. In totaal kent Colombia meer
dan een half miljoen kleine koffietelers. De
FNC hoopt dat zij op termijn allemaal van
Manos al Agua zullen profiteren.
OOGSTOPBRENGST VERBETEREN
Wageningen brengt vooral kennis in over
waterbeheer en klimaatverandering, aldus
Wouter Wolters, onderzoeker Klimaatverandering en adaptief land- en water-management bij Wageningen Environmental
Research (voorheen Alterra). ‘De focus ligt
voor ons op het aanpassen van het waterbeheer en het grondgebruik aan de verhevigde
omstandigheden.’ Samen met collegaonderzoeker Laura Miguel Ayala van
Wageningen Environmental Research, zet
Wolters in op voorlichting en training. Maak
de boeren bewust van het belang van lokaal
evenwichtig watermanagement en leer hun
zelf het watersysteem en daarmee de oogst-

‘Zij zijn kampioen koffie verbouwen,
wij kampioen watermanagement’
De klimaatverandering slaat hier volgens
Ivalo hard toe. Hevige regen en langdurige
droogte bedreigen de boeren op langere termijn in hun bestaan. ‘Er zijn jaren dat 30 tot
40 procent van de oogst verloren gaat door
verrotting, door ziektes, door verdroging of
door insectenvraat.’
Om de schade terug te dringen, draagt de
Nederlandse Rijksoverheid 9,5 miljoen euro
bij aan het samenwerkingsverband (zie ka-
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opbrengst te verbeteren.
Dat begint volgens Wolters bijvoorbeeld met
het aanpakken van de milieuproblemen
waar de koffieteelt in Colombia traditioneel
mee kampt: vervuiling, ontbossing en erosie. Neem de schilletjes die na het drogen
van de koffiebonen als residu overblijven.
Die vergiftigen het water en alles wat erin
leeft maar worden al sinds mensenheugenis
ongezuiverd met tonnen tegelijk in de rivie-

ren gedumpt. ‘En dat terwijl vrijwel alle dorpen voor hun drinkwater afhankelijk zijn
van de bergrivieren in het gebied. Deze vervuiling klemt des te meer nu de periodes van
droogte toenemen en het water schaarser
wordt’, stelt Wolters. Boeren die willen deelnemen aan Manos al Agua worden opgeroepen de milieuvervuiling van hun productie
niet langer af te wentelen op andere leefgemeenschappen stroomafwaarts.
De oplossing is overigens even simpel als effectief: de schilletjes worden gecomposteerd
en vervolgens als organische mest op de
plantagevelden aangebracht. Je hebt minder
vervuiling en erosie, en hebt minder kunstmest nodig, vat Wolters het effect van bewustwording en kennisdeling samen.
BEWUST MAKEN
Op kleinere schaal werkt het niet anders, zo
weet FNC-medewerker Lina Echeverri uit ervaring. ‘Wij maken de bewoners er al langer
van bewust dat de wijze waarop ze de plantages en hun eigen gemeenschappen runnen
van invloed zijn op het milieu en daarmee op
de opbrengst van de oogst.’ En met succes,
vertelt ze trots: na een campagne om zuiniger om te gaan met water daalde het huishoudelijk watergebruik binnen de
gemeenschappen bijvoorbeeld in drie jaar
tijd met maar liefst 90 procent. ‘Daarmee
heeft Manos al Agua directe invloed op de
kwaliteit en kwantiteit van het water in alle
stroomgebieden.’ Een beter milieu begint bij
jezelf, zoveel staat voor Echeverri vast.
Ze benadrukt dat de boeren veel te winnen
hebben bij projecten zoals Manos al Agua.
Zonder klimaatadaptie zal de concurrentiepositie van de telers op de wereldmarkt verslechteren, verwacht ze. De oogst zal
teruglopen, met het gevaar dat geen koffieboer het uiteindelijk zal volhouden, temeer
daar de meesten van hen nu al grote moeite
hebben de eindjes aan elkaar te knopen.
Echeverri prijst zich dan ook gelukkig met
de eerste resultaten van de samenwerking. ‘Meer dan 11 duizend koffietelers- >
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Zeventig landen
telen koffie

Wereldwijd zijn meer dan 100 miljoen
mensen voor hun inkomen afhankelijk van
de koffieproductie. De uitdagingen in de
koffieteelt worden groter, als gevolg van
klimaatverandering.

Vietnam

60%

Productie wereldwijd: 150 miljoen
balen van 60 kilo, voornamelijk
robusta- en arabica-bonen

Colombia

Vier landen zijn goed
voor 60 procent van
de productie

45% Robusta

Brazilië

Indonesië

55% Arabica

Robusta
Koffieteeltgebieden

De robusta-boon is goedkoper
te produceren: hij is minder
vatbaar voor ziektes en
levert een grotere oogst.

Bogotá
COLOMBIA

Arabica

300 km

Koffie van arabica-bonen
heeft een mildere, aromatischer
smaak dan robusta-koffie,
die bitterder smaakt.

Klimaatmaatregelen
Colombia

Arabica

Koffiebonen:
twee zaden
per vrucht

Vanwege de steile hellingen is
schade aan het gewas moeilijk
te voorkomen. Ook water
vasthouden en irrigeren is moeilijk.

Een geavanceerd systeem monitort het weer
en waarschuwt boeren voor aankomende
wateroverlast en droogte, zodat
maatregelen genomen kunnen worden.

Colombia kent meer dan
een half miljoen kleine
koffietelers. Zij verbouwen
vrijwel allemaal de
arabica-boon op steile
hellingen in het hooggebergte. Hevige regen
en langdurige droogte
bedreigen de boeren in
hun bestaan
Het project Manos al
aqua komt de kleine
koffieboeren in Colombia
tegemoet met advies en
maatregelen om droogte
en wateroverlast beter
aan te kunnen.

Arabica groeit alleen op meer dan 800 meter hoogte

Herbebossing moet zorgen voor
schaduw en vasthouden van water.
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jaren de telers adviseren hoe hun teelt zo
duurzaam mogelijk te maken. Wolters
maakt graag gebruik van hun diensten.
‘Deze adviseurs krijgen van ons workshops
over waterbeheer en geven de opgedane kennis door tijdens hun bezoek aan de plantages. De boeren krijgen instructies hoe om te
gaan met de onder het project nieuw aangelegde waterzuiveringsinstallaties. Verder leren ze met simpele middelen wateroverlast
te voorkomen en krijgen ze het advies zich
aan te passen, bijvoorbeeld door tijdens
droogte geen kunstmest te gebruiken’, aldus
Wolters.

Colombiaanse koffieboer te midden van zijn koffieplantage.

gezinnen zijn bezig hun waterbeheer en hun
productie klimaatbestendiger te maken.
Ondanks het steeds extremere weer hopen
en verwachten we dat ze op deze manier hun
concurrentiekracht op de wereldmarkt
behouden.’
MEETSTATIONS PLAATSEN
De voor de boeren meest zichtbare
Wageningse inbreng in het project zit hem
in het waterbeheer en de meteorologie.
Wolters: ‘Na drie jaar plannen en meten,
worden nu lokale waterzuiveringssystemen
aangelegd. Inmiddels zijn er honderden in
gebruik zowel voor het zuiveren van het k
offieproductiewater als voor huishoudelijk
gebruik. Verder zijn de eerste herbebos
singsprojecten gestart.’
Ook zien de boeren de 24 meteorologische
meetstations die zijn geplaatst op de hellingen waar de plantages liggen. ‘Hiermee monitoren we temperatuur, luchtvochtigheid en
neerslag’, vertelt Wolters. Die gegevens worden ingevoerd in een bestaand lokaal datasysteem op basis waarvan een speciaal
weerbulletin voor de koffieteelt wordt uitgebracht. ‘Onze opdracht binnen Manos al
Agua is om deze weerberichten verder te ver-
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fijnen met de lokale kennis van het land om
betere waarschuwingen voor wateroverlast
of droogte te geven. In het eerste geval waarschuwen we de telers om bijvoorbeeld de
watergangen goed schoon te maken en andere maatregelen te treffen om wateroverlast
te voorkomen.’
Bij droogte is langdurige schade aan het gewas moeilijker te voorkomen, zeker omdat
de hellingen te steil zijn voor klassieke irrigatie. ‘Water vasthouden om later verdroging te voorkomen is lastig; even een
stuwmeer aanleggen doe je niet zomaar in
het extreme hooggebergte. We kunnen de
boeren wel adviseren om tijdens langdurige
droogte geen kunstmest te gebruiken en het
planten van nieuwe, kwetsbare boompjes uit
te stellen. Ook stimuleren we het aanleggen
van schaduwplekken op en rond de plantages om verdamping tegen te gaan.’
Wolters spreekt in de wij-vorm omdat hij
zich betrokken voelt bij het project, maar dat
betekent niet dat medewerkers vanuit
Wageningen de bergen intrekken en de boeren persoonlijk adviseren. ‘We trainen lokale
mensen die naar de plantages reizen om
kennis te delen.’ Voor dat doel heeft de FNC
rond de 1400 medewerkers in dienst, die al

GESLOTEN GEMEENSCHAPPEN
Aansluiting zoeken bij bestaande netwerken
is volgens Maarit Ivalo van RVO.nl de grote
kracht van een PPP-constructie, zoals Manos
al Agua. Door de samenwerking met de
Colombiaanse autoriteiten en vooral met de
FNC hebben de projectmedewerkers toegang tot lokale boeren die anders niet snel
bereikt zouden worden. ‘Vergeet niet dat het
gaat om traditioneel gesloten gemeenschappen, die niet erg openstaan voor mensen van
buitenaf. Het laatste wat we voor ogen hebben is dat een buitenlander de boeren wel
even gaat vertellen hoe het moet, dat zou absoluut averechts werken.’
Ivalo vindt de adviseurs die namens de FNC
naar de plantages en boerendorpen trekken
om die reden van cruciaal belang voor het
slagen van Manos al Agua. Deze lokale medewerkers fungeren in haar ogen tegelijkertijd als uitvoerder en als ambassadeur van
het project. ‘Ze zwermen al jaren uit over de
steile hellingen van het hooggebergte, klauterend van plantage naar productieplaats,
van boerderij naar dorp. Dorpelingen en telers nemen van hen sneller advies aan dan
van andere buitenstaanders.’
En ook dat is niet vanzelfsprekend. ‘Nog
steeds worden nieuwe adviseurs door de telers op de proef gesteld’, aldus Ivalo. Vooral
jonge meiden worden dan door de boeren
op trektocht meegenomen. Zij moeten res-
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‘De koffie uit het
hooggebergte is een
van de beste ter wereld’
pect afdwingen, laten zien dat ze de bergen
aankunnen. Als ik zeg dat ze langs de hellingen klauteren dan bedoel ik dat dus letterlijk.’
Volgens haar staat de groep adviseurs bekend onder de bijnaam ‘Het gele leger’, een
koosnaam die verwijst naar de felgele
T-shirts die ze als een informeel bedrijfsuniform dragen. Sinds de boeren de schadelijke
gevolgen van de klimaatverandering meer en
meer aan den lijve ondervinden, is het gezag
van de adviseurs gegroeid. ‘Zeker nu zij
dankzij Manos al Agua nieuwe kennis inbrengen om de waterhuishouding te
verbeteren.’
EEUWENOUDE KENNIS
Echeverri van de FNC is blij met de inbreng
vanuit Wageningen. ‘Wij hebben eeuwenoude kennis van de koffieteelt; onze kennisinstituten ontwikkelen in hoog tempo nieuwe
rassen, bestand tegen zowel droogte als te
veel water. Maar kennis van alleen de koffiesector volstaat niet meer: de weersveranderingen zijn zo hevig dat de gevolgen niet

langer vanuit één kennissector zijn te
ondervangen.’
Wolters valt haar bij met de opmerking dat
de gevolgen van de klimaatverandering niet
lokaal of zelfs nationaal door Colombia zijn
aan te pakken. ‘Zij zijn kampioen koffie verbouwen, wij zijn kampioen watermanagement. Binnen onze samenwerking
respecteren we elkaars rol en delen we de
aanwezige expertise. Wij gaan geen nieuwe
resistente koffieplanten telen, daar zijn de
kennisinstituten van de FNC veel beter in.
Het klimaatbestendig maken van het watersysteem en het voorspellen van de weers
veranderingen op korte en langere termijn,
dat is onze kracht. Daarmee vullen we de expertise van de andere partners aan.’
KWALITEITSKOFFIE
Koffieproducent Nestlé/Nespresso vreest
voor de toekomst van de koffieteelt in
Colombia als het watermanagement niet
verduurzaamt. De koffie-multinational doet
als private partner mee in het project. ‘Ons

commerciële belang is vooral de aanvoer van
kwaliteitskoffie in de toekomst veiligstellen’, zo laat technisch directeur waterbeheer
Carlo Galli weten vanuit het Zwitserse
hoofdkantoor. ‘Wij beschouwen de koffie uit
het hooggebergte in Colombia als een van
de beste ter wereld en willen daar ook over
tien jaar nog mee kunnen werken.’
Maar allereerst gaat het ‘natuurlijk’ om het
klimaatbestendig maken van de koffieteelt
en het verbeteren van de leefomstandigheden in de Andes, haast Galli zich te benadrukken. Het bedrijf draagt 4,5 miljoen bij
aan het project en betaalt de boeren die meedoen een extra bonus als ze duurzame kwaliteitskoffie leveren. ‘De gezamenlijke
aanpak en het gedeelde commitment maken
het PPP-samenwerkingsverband voor ons
waardevol.’ Als deze pilot goed uitpakt wil
Nestlé het model wereldwijd opschalen.
Zonder goed waterbeheer geen goede koffie,
aldus Galli. W
www.wur.nl/koffie-klimaat
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HULP AAN COLOMBIA
Het internationale samenwerkingsverband Manos al Agua – ‘handen aan het water’
– werd drie jaar geleden opgestart op aanvraag van de Colombiaanse Nationale
Federatie van koffieboeren (FNC). Deze belangenorganisatie voor de koffiesector
zag de schade door zowel hevige regenval als langdurige droogte jaarlijks toenemen en vroeg het Nederlandse Fonds Duurzaam Water om hulp. Uiteindelijk werd
een internationaal publiek-privaat partnerschap in het leven geroepen, met een
budget van rond de 20 miljoen euro, uitgesmeerd over een looptijd van vijf jaar.
Colombia telt 570 duizend koffietelers, die uiteindelijk allemaal zullen profiteren
van het programma.
De belangrijkste deelnemers zijn koffieproducent Nestlé/Nespresso, RVO.nl,
Wageningen University & Research en de Colombiaanse overheid. Namens
Wageningen brengt Wageningen Environmental Research kennis over water en
klimaatverandering in.
Het Fonds Duurzaam Water is met een bijdrage van 9,5 miljoen de belangrijkste
donateur. De resterende middelen komen onder meer van Nestlé/ Nespresso
(4,5 miljoen), FNC, Cenicafé, de Colombiaanse regering en de boerengemeenschappen zelf.
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