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“Ieder jaar was het raak,” herinnert Marieta Jean Baptiste zich goed. “Tijdens
het orkaanseizoen houden we ons schuil en vrezen we het ergste. De wind en
regen razen door ons dorp, en veel huizen werden verwoest. Ook ons vee had
dan zwaar te lijden.” Haar dorp in Grand Fond, vlak bij de kust aan de zuidzijde
van Haïti’s schiereiland, heeft een geschiedenis van veel natuurgeweld, vooral
door orkanen. Net als in andere landen in het Caribisch gebied is het een
jaarlijks terugkerend fenomeen. In 2016 naderde Matthew, die met
windsnelheden tot 240 km/u de sterkste storm zou zijn die Haïti in een halve
eeuw had getroffen. “We zetten ons weer schrap. Maar hij deed bijna niks met
ons. De schade die het ons had kunnen berokkenen, werd voorkomen.”

Er was wel wat schade, maar alle huizen stonden nog
overeind, het landschap had het goed doorstaan, er waren
geen overstromingen. Dat was niet omdat de storm was
afgebogen of verzwakt. In de maanden daarvoor was
samen met het Rode Kruis was gekeken hoe aanpassingen
in het landschap, en in het gedrag van mensen zelf, de
bufferfunctie van het landschap kon versterken. Het bleek
succesvol: ondanks de kracht van Matthew waren er geen
overstromingen in de vallei van Grand Fond, wat in schril
contrast stond met eerdere orkanen, en met andere valleien
in de buurt.

De symbiose van armoede,
landschapsdegradatie en rampen
In analyses van kwetsbaarheid blijkt dat armoede doorgaans
een minstens zo belangrijke factor is om te verklaren
waarom natuurgeweld vaak uitgroeit tot een ramp. Het doet
er namelijk toe waar mensen (kunnen) wonen, hoe ze wonen,
en hoe ze met hun omgeving omgaan. Het is daarom geen
toeval dat Haïti, één van de armste landen wereldwijd, vaak
grotere schade ondervindt dan andere landen in de regio,
vooral dan buurland de Dominicaanse Republiek. Huizen
zijn dikwijls niet stevig, en liggen op plaatsen waar ze
kwetsbaar zijn voor de impact van extreme omstandigheden.
Die kwetsbaarheid onstaat onder andere doordat de
natuurlijk omgeving niet meer als een buffer fungeert.

Om aan brandhout te komen, bijvoorbeeld, of om grond
geschikt te maken voor landbouw, hebben arme Haïtiaanse
boeren weinig andere keuze dan bomen te kappen. De
vele hellingen in het heuvelachtige landschap zijn daardoor
grotendeels kaal. Tijdens de zware stormen wordt het
regenwater daardoor nauwelijks vastgehouden in de
grond, wat zorgt voor aardverschuivingen en verwoestende
waterstromen. De ramp leidt dan vervolgens vaak ook tot
voedselonzekerheid, omdat vruchtbare grond en oogsten
verloren zijn gegaan. De noodzaak voor verdere ontbossing
om nieuwe grond geschikt te maken voor landbouw wordt
dan in feite de opmaat naar een volgende ramp.
Deze vicieuze cirkel van armoede en kwetsbaarheid
in Haïti is niet uniek. De realisatie dat de natuurlijke
omgeving een grote rol speelt bij zowel het veroorzaken
als het tegengaan van kwetsbaarheid wint letterlijk en
figuurlijk terrein, ook bij organisaties als het Rode Kruis,
en het wordt ook steeds vaker ingepast in de brede
benadering van rampenmanagement – een benadering
die daarmee tevens verder kan gaan dan alleen het
aanpakken van rampenrisico’s.
Het voorbeeld van houtkap op de helling van heuvels laat
zien dat aangetaste ecosystemen niet meer in staat zijn om
de kracht van natuurgeweld te dempen. Landen in Zuid-Oost
Azië en vele andere plaatsen laten zien dat dat ook geldt
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Nature-based Solutions
en humanitaire hulp
Deze preventieve maatregelen zijn tegelijk ook complex,
en vereisen kennis die het Rode Kruis niet persé zelf in
huis heeft. Samenwerking met ecologische experts wordt
dan ook gezocht om landschappen in kaart te brengen
en het functioneren van de ecologische systemen ter
plekke goed te doorgronden. Het past ook bij de grotere
aandacht die er bij humanitaire organisaties is voor
het weerbaar (resilient) maken van gemeenschappen.
Daarbij wordt zowel naar noodhulp als naar preventie
gekeken, en worden onderliggende oorzaken zoveel
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voor mangrovebossen. Wanneer deze
bossen, die typisch in ondiep kustwater
groeien, aangetast of verdwenen
zijn, vinden golven geen barrière
meer op hun weg en bereiken tijdens
stormvloeden ongedempt en met
volle kracht de kustgemeenschappen,
waar ze vervolgens veel schade
aanrichten. Het Rode Kruis werkt
daarom in toenemende mate aan
landschapsherstel en -beheer,
bijvoorbeeld bij mangrovebossen langs
de kusten van Vietnam, de Filipijnen
en Indonesië, of door herstel van
bossen in Haïti. Dit is zowel nodig als
logisch om de trend van toenemende
rampen, schade en herstel te keren
– een trend die versterkt wordt door
klimaatverandering. De structuur van
het Rode Kruis maakt dit ook goed
mogelijk: ieder van de 192 nationale
Rode Kruis- en Rode Halve Maan
verenigingen is via lokale afdelingen
aanwezig in vrijwel alle steden en
dorpen in het land, en de lokale
vrijwilligers die daar wonen en werken
kennen de lokale context goed. Met hun kennis en inzicht
krijgen lokale problemen lokale oplossingen. Ook het feit
dat deze deze structuren permanent zijn helpt: het Rode
Kruis komt niet pas als er een ramp is, en gaat niet weg
als die voorbij is.
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Berghelling in Haïti

mogelijk tegelijk en integraal aangepakt. Dan gaat het
bijvoorbeeld niet alleen over rampen, maar ook over
voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, water en hygiëne,
onderwijs, armoedebestrijding. Daartoe moeten veel
betrokken partijen samenwerken, en het Rode Kruis treedt
daarbij dikwijls op als een convener die partijen bij elkaar
brengt. Daarbij gaat veel aandacht uit naar het hoorbaar
maken van de stem van de kwetsbare gemeenschappen
zélf.1 De wettelijk vastgelegde rol van het Rode Kruis als
ondersteuning van de overheid bij rampenhulpverlening,
ten slotte, helpt bij het betrekken van lokale overheden bij
deze initiatieven.
Naast het versterken van de bufferfunctie brengt
het Rode Kruis zijn kennis over overstromingen en
rampenmanagement in. Zo worden kleine infrastructurele
maatregelen genomen voor bijvoorbeeld de afvoer
van water, en worden risk reduction teams opgezet
om rampenrisco’s in kaart te brengen. Ook worden
noodhulpstructuren opgezet en versterkt zoals voor Eerste
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Hulp, search and rescue, en evacuatie. Ten slotte worden
waarschuwingssystemen ingericht, bijvoorbeeld door
betere samenwerking met meteorologische diensten.
Deze maatregelen zijn ook vaak een vliegwiel voor het
aanpakken van andere kwetsbaarheden, die zoals gezegd
dikwijls ook armoedegerelateerd zijn. Zo kan het betere
watermanagement ook helpen voor irrigatie en drinkwater,
wat een positieve invloed heeft op voedselvoorziening en
gezondheid van mensen. Dit wordt verder ondersteund
door voorlichting over water, sanitatie en hygiëne. Op
scholen wordt aandacht besteed aan rampenrisico’s en
scholierenteams helpen vervolgens bij het gezond houden
van het landschap.
De landschapsfocus brengt echter meer voordelen. De
bufferfunctie wordt dikwijls bereikt en versterkt door
het planten en beheren van gewassen die ook voedsel
opbrengen. De mangrovebossen zijn doorgaans een
broedplaats voor garnalen, en op heuvels kunnen
fruitbomen worden geplant. Beter landschapsmanagement
helpt ook om landbouwgrond meer duurzaam te gebruiken,
wat bijdraagt aan een hogere opbrengst, en zelfs
mogelijkheid geeft tot handel in landbouwproducten. Deze
voordelen zijn tegelijk een stimulans voor goed onderhoud
van ecosystemen.

De uitdagingen van
Nature-based Solutions
Deze logica van bescherming en ontwikkeling betekent
niet dat landschapsherstel zonder uitdagingen
is, zeker niet voor het Rode Kruis. De combinatie
van rampenmanagement en het versterken van
bestaansmiddelen, plus het tegelijk werken aan
gevolgen en oorzaken van kwetsbaarheden, de
langetermijnbenadering, en samenwerking met externe
partijen reflecteert het community resilience discours
dat steeds meer opgeld doet in de humanitaire wereld,
en nadrukkelijk ook bij het Rode Kruis. Deze benadering
maakt hulpverlening allereerst complex, doordat veel
manifestaties van kwetsbaarheid tegelijk en in samenhang
moeten worden geadresseerd. Naast rampenmanagement
betreft het nadrukkelijk ook water, en voedsel, gezondheid
en infrastructuur. Bovendien spelen sociale structuren en
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Het Nederlandse Rode Kruis is binnen de
internationale Rode Kruis beweging één van de
voorlopers met het toepassen van zg. Naturebased Solutions. Via de Partners for Resilience
alliantie met Cordaid, CARE Nederland, Wetlands
International en het Rode Kruis Klimaatcentrum,
heeft het in meer dan tien landen gewerkt aan
het weerbaar maken van gemeenschappen
door een combinatie van het verminderen
van rampenrisico’s, het beter omgaan met
de gevolgen van klimaatverandering, en het
herstellen en beheren van ecosystemen. Via
lokale organisaties zijn rampenplannen opgesteld
voor meer dan 600.000 mensen, en zijn voor
ongeveer 125.000 mensen hun livelihoods
(bestaansmiddelen) zoals landbouw en veeteelt
verbeterd. Ook is er veel aandacht voor lobby
namens en met de kwetsbare gemeenschappen.
Met ongeveer 100 organisaties is een
samenwerking opgezet, en met alle overheden
wordt gesproken over het risk-informed maken
van hun beleid en plannen. In enkele van de
landen zijn speciale programma’s gestart met
UN Environment om modellen te ontwikkelen om
Integrated Risk Management in meer landen te
kunnen toepassen. Het Nederlandse Ministerie
van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie zijn
belangrijke financiers.
Het Prinses Margriet Fonds van het Nederlandse
Rode Kruis ondersteunt preventieprogramma’s
in onder andere Haïti, Soedan en de Filipijnen.
Met overheden, landschapsorganisaties en
business incubators wordt gewerkt aan gezonde
landschappen, veilige gemeenschappen, en
economische ontwikkeling van een aantal
kwetsbare gebieden – waaronder Grand Fond.
Hiervoor wordt in drie zones gewerkt: een
natuurlijke zone waar het landschap zoveel
mogelijk onaangetast blijft om zo de natuurlijke
functies terug te krijgen en te behouden, een
gemengde zone waarin bijvoorbeeld landbouw
plaatsvindt, en een economische zone waar de
meeste mensen wonen en werken.

relaties met overheid en grondbezitters een belangrijke
rol. Dat vereist niet alleen dat binnen het Rode Kruis de
verschillende expertises dichter bij elkaar moeten worden
gebracht, maar ook dat er meer met externe partijen moet
worden samengewerkt – partijen die allemaal hun eigen
benaderingswijze, cultuur en belangen hebben.
De complexiteit verzwaart ook de coördinatie en
monitoring, waarbij de wens om voldoende capaciteit
hiervoor vrij te maken op gespannen voet kan staan met de
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Geïrrigeerde
landbouwgrond in
Grand Fond. Op de
voorgrond zaailingen
van citrusbomen

wens om managementkosten zo laag
mogelijk te houden.
Verder betekent het ook dat het Rode
Kruis meer ontwikkelingsgericht moet
gaan denken en handelen, terwijl acties
in het verleden louter door humanitaire
overwegingen werden ingestoken. Dit vereist een
andere mindset, maar tegelijkertijd ook de nadruk dat
Nature-based Solutions, en meer algemeen Community
Resilience, naast noodhulp bestaat, en deze niet vervangt
– het Rode Kruis zal steeds in actie komen bij rampen en
crises. Deze complementariteit moet worden benadrukt
bij gemeenschappen, donoren, het algemene publiek, en
ook op sommige plaatsen binnen het Rode Kruis zelf.
Ten slotte brengen Nature-based Solutions geen directe
bescherming en verbetering. De interventies vereisen een
lange adem van alle betrokkenen. Resultaten zijn pas
na enkele jaren zichtbaar, wanneer bomen zijn geplant,
ecosystemen hun natuurlijke functie terug hebben,
livelihoods betere uitkomsten bieden, en economische
activiteit leidt tot meer inkomsten. En zeker waar het de
bescherming tegen rampen betreft geldt dat de resultaten
feitelijk niet zichtbaar zullen zijn: het zijn de rampen die
niet gebeuren, de schade die niet ontstaat.

Een verbeterd perspectief
Terug naar Grand Fond. “Inmiddels weten we dat het
niet alleen de storm was, die alle schade veroorzaakte
maar vooral het feit dat die vrij spel had”, zegt Marieta.
“Toen dat besef er was zijn we aan de slag gegaan.” In
het jaar voorafgaand aan de storm werkten Marieta en
medebewoners van haar gemeenschap samen met het
Rode Kruis aan verbeteringen in het landschap. In de
geulen werden dammen gebouwd om de waterstroom
te vertragen, vooral na hevige regenval. Op sommige
plaatsen werden keermuren gebouwd. Planten zoals
vetiver, sisal, bamboe en olifantsgras werden geplant om
bodemerosie te stoppen en tegelijkertijd economische
voordelen op te leveren; vetiver kan worden gebruikt
voor parfum en sisal voor het maken van touw. Ontboste
gebieden werden herplant met eiken-, dennen-, ceder-,
eucalyptus-, mango- en avocadobomen. Hoewel dit

slechts zaailingen waren toen orkaan Matthew toesloeg,
bewezen de dammen (waarvan sommige pas een paar
weken voor de orkaan klaar waren) onmiddellijk hun waarde.
Maar het project beperkte zich niet tot overstromings- en
erosiebestrijding. Nieuwe gewassen en landbouwtechnieken
werden geïntroduceerd, een lokale school werd
rampbestendig gemaakt zodat deze tijdens stormen
als schuilplaats kon functioneren, dorpelingen werden
voorgelicht over het milieu en watergebruik, vroegtijdige
waarschuwingssystemen werden opgezet en vrijwilligers
werden getraind om evacuaties te organiseren. Ondertussen
hielpen de dammen het water om in de bodem te infiltreren,
waardoor de watervoerende laag werd opgeladen en het
water dat beschikbaar was in het lokale stroomgebied
toenam. Er werd een nieuw watersysteem aangelegd met
een verdeelpunt en een adductielijn die het verbindt met
verschillende watertanks. Het irrigatiesysteem zorgt voor
een constante stroom van water voor landbouwdoeleinden
gedurende het hele jaar, terwijl een deel van het water
(na te zijn gefilterd) kan worden gebruikt voor menselijke
consumptie. Ten slotte worden er ook alternatieven gezocht
voor bomenkap en houtskoolproductie – iets wat veelvuldig
gebeurt in Haiti – om mensen bewust te maken van de
nadelige gevolgen hiervan.
De hele reeks interventies heeft positieve resultaten
opgeleverd na orkaan Matthew. Dorpelingen voelen zich
veiliger en durven vooruit te plannen. De introductie van
waterfilters leidde tot een vermindering van het aantal
gevallen van diarree, en ook de landbouwproductie is
toegenomen. Marieta: “De situatie verbeterde zo sterk dat ik
dorpsgenoten die naar de stad waren vertrokken weer zag
terugkeren. Ze noemden Haïti vroeger de Caribische parel.
Bij ons heeft die weer glans gekregen.”

1 Duijsens, R. Community engagement als onderdeel van
rampenmanagement in ‘Water Governance’ vol. 2021 (2),
beschikbaar online
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