
35‘4th Belgian Geography Days’

SAMENVATTING

In de inleiding wordt de problematiek van de toegang tot 
water –zoet en/of drinkbaar – op wereldschaal aangesneden, 
uitgaande van de besluiten van het Vijfde Wereldforum 
van het water in Istanbul (maart 2009) en van gegevens, 
cijfermatige en cartografische, van verschillende officiële 
organisaties (UNO, UNESCO, WHO, FAO en OESO). 
De ernst van de huidige toestand en de magere hoop op 
verbetering worden onderstreept evenals de scheeftrekking 
tussen de beschikbaarheid van zoet water, het globale 
verbruik en de toegang van de bevolking tot water voor 
huishoudelijk gebruik.

In het eerste deel wordt de toegang tot water op concrete 
wijze geschetst door aan de hand van vijf casestudies 
op verschillende ruimtelijke schalen (lokaal, regionaal, 
nationaal of internationaal), tijdsschalen (conjunctureel of 
structureel tekort) of menselijke schaal (getroffen bevolking 
naar aantal of socio-professionele verscheidenheid). 
Achtereenvolgens worden Barcelona, Bamako, Singapore, 
het bekken van de Murray-Darling in Australië en Jordanië 
bestudeerd. Elk geval wordt geanalyseerd in het licht 
van de voornaamste oorzaken verantwoordelijk voor de 
«verandering op wereldschaal» (de bevolkingsexplosie, 
de verstedelijking en het daaruit voortvloeiende 
huishoudelijke verbruik, de ongebreidelde groei- en 
consumptiewedloop uit economische overwegingen 
evenals de klimaatverandering), met als doel de bronnen 
af te bakenen alsook het niveau van de spanningen op 
het niveau van de watervoorziening. Als besluit van dit 
luik geeft een wereldkaart met de toestand van het water 
geprojecteerd voor het jaar 2020 op niveau van de landen 
of van de grote regionale eenheden de mogelijkheid om 
zich een algemeen beeld te vormen voor de vijf bestudeerde 
gevallen.

In een tweede deel toont een bondige inventaris van de 
catastrofale overstromingen van het voorbije jaar – door 
overdadige regenval, van fluviatiele of mariene oorsprong 
– dat de strijd tegen natuurlijke rampen die met water te 
maken hebben, waarvan sommige nauw verbonden zijn 
met de klimaatveranderingen, even prangend is. Vier 
voorbeelden illustreren dit: het fenomeen van de ‘acqua 
alta in Venetië, de storm Xynthia op de Franse Atlantische 
kust, de overstroming van de Nijldelta en de strijd tegen de 
rivieroverstromingen in China.

Naast deze laatste studie laat de vergelijking die na elke 
casestudie voorgesteld wordt toe om speciale aandacht 
te schenken hetzij aan China dat verplicht wordt op 
continentale schaal de situatie te beheren hetzij aan 
situaties die zich elders in de wereld voordoen.

Bemerking: we hebben ervoor gekozen om alle documenten 
van het internet te plukken, zodat we ons in dezelfde situatie 
bevinden als een leerling die op zoek gaat naar informatie en 
een noodzakelijke selectie moet maken van vaak overvloedige 
documentatie, die soms onnauwkeurig of contradictoir is, en 
soms zelfs onbetrouwbaar. We hebben ook gediversifieerde 
documenten gebruikt (kaarten, beelden, tabellen met 
cijfergegevens, grafieken, teksten) om te voldoen aan de 
pedagogische vereisten op het vlak van know-how.

1. TOEGANG TOT WATER

Inleiding

«Water in een veranderende wereld», was het thema van 
het vijfde World Water Forum dat in maart 2009 ongeveer 
20  000 actoren (regeringen, ondernemingen en ngo’s) 
heeft verenigd in Istanbul. De slotverklaring gewaagde van 
1 miljard mensen zonder toegang tot drinkbaar water en 
van 2,6 miljard mensen zonder sanitaire voorzieningen. 
Op 28 juli 2010 maakt de UNO gelijkaardige schattingen 
(884 miljoen mensen zonder toegang tot drinkbaar 
water en eveneens 2,6 miljard mensen zonder sanitaire 
voorzieningen). Ze neemt een resolutie aan die stelt 
dat «de toegang tot drinkbaar, gezond en schoon water is 
een fundamenteel recht». Deze tekst herinnert de staten 
eraan dat ze in het kader van doelstelling 7 van «de 
millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling» om «van nu 
tot 2015 het percentage van de bevolking dat geen toegang heeft 
tot drinkbaar water evenals tot basisvoorzieningen van sanitaire 
infrastructuur te reduceren», zonder nochtans de doelstelling 
te kwantificeren. Ze roept de staten en de internationale 
organisaties op om «financiële middelen ter beschikking te 
stellen, de capaciteit te verhogen en technologische transfers te 
bewerkstelligen dankzij de internationale hulp en samenwerking, 
in het bijzonder ten voordele van de ontwikkelingslanden.».

De demografische groei (elk jaar 80 miljoen mensen meer) 
hypothekeert waarschijnlijk een snelle vooruitgang in dit 
domein, maar we moeten nochtans vaststellen dat:

De strijd voor en tegen water
Michel Barbé
Ere-inspecteur van het onderwijs van de Franse gemeenschap
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er veel goede voornemens zijn maar vaak ontbreekt de 
politieke wil. De overheidsuitgaven voor de toegang tot 
drinkbaar water overschrijden slechts zelden 1% van het 
bbp van de landen;
het waterbeheer is een winstgevende markt voor multi-
nationale ondernemingen zoals Suez, Veolia, Thames 
Water/RWE, Bechtel… met projecten die soms helemaal 
niet aangepast zijn aan de lokale situatie.

Ten slotte, niettegenstaande enkele verbeteringen blijven 
de discrepanties tussen ontwikkelde landen en de andere 
landen op vlak van toegang tot water overduidelijk. Hoewel 
er een zekere statistische verwarring bestaat tussen de 
gegevens over «drinkbaar water» en «zoet water» (voor 
meervoudig gebruik), stelt de Unesco dat:

20 % van de wereldbevolking verbruikt 86 % van de wa-
tervoorraden van de planeet;
De ontwikkelde landen verbruiken tienmaal meer water 
dan de ontwikkelingslanden: 500-800 liter/dag/inwoner 
voor de eersten ten opzichte van nauwelijks 60-150 liter/

dag/inwoner voor de anderen. Enkele sprekende cijfers: 
112 liter/dag (41 m3/jaar) in België, 295 in de Verenigde 
Staten, 180 gemiddeld in de OESO-landen, 560 voor de 
Verenigde Arabische Emiraten, nauwelijks 10 à 40 voor 
de Afrikaanse landen, terwijl het WHO schat dat een ver-
bruik van minimaal 50 liter/dag/inwoner noodzakelijk is 
om van aanvaardbare levens omstandig heden te kunnen 
spreken.

In de meeste Afrikaanse landen heeft minder dan 65% van 
de bevolking toegang tot drinkbaar water. De correlatie met 
de kaart van de beschikbaarheid aan zoet water per land 
levert een treffend contrast:

subsaharisch Afrika, met uitzondering van Burkina Faso 
en van de «hoorn van Afrika» beschikt over niet verwaar-
loosbare watervoorraden terwijl de bevolking moeilijk 
toegang heeft tot water;
Omgekeerd hebben alle Afrikaanse landen rond de Mid-
dellandse Zee een watertekort, maar meer dan 65% van 
de bevolking beschikt over drinkbaar water.

Tabel 1: Waterverbruik in enkele landen in 2002

Bron: EUROSTAT & OCDE
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Figuur 2: Beschikbaarheid zoetwater in 2007
Bron: Le Monde, bilan planète.

Figuur 1: Toegang tot drinkbaar water (in % van de totale bevolking), 2004
Bron: Le Monde Diplomatique, 2008

Deze kleine correlatie lijkt te insinueren dat de toegang tot 
drinkbaar water minder afhangt van de watervoorraden 
van een land dan van zijn financiële middelen en/of zijn 
politieke wil, zodat dit aanleiding geeft tot een ethisch 
of humanitair debat tussen ngo’s en tegenstanders. 
Een geograaf kan zich niet tevreden stellen met zulk 
reductionisme. Hij wil het probleem vatten in heel zijn 

complexiteit, omdat er zo veel verschillende situaties 
zijn, op verschillende ruimtelijke en tijdsschalen; hij wil 
de evolutiefactoren omlijnen en de uitdagingen in een 
veranderende wereld. Om dit te bereiken hebben we vijf 
casestudies weerhouden: Barcelona, Bamako, Singapore, 
het bekken van de Murray-Darling in Australië en 
Jordanië.
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CASESTUDIES

Barcelona
Probleem Toegang tot drinkbaar water, vooral voor huishoudelijke doeleinden.

Ruimtelijke schaal Agglomeratie van ongeveer 7700 km2 (op niveau van Comarca’s).

Tijdsschaal Conjuncturele schaarste: droogte in herfst 2007 en in lente 2008.
Niet te verwaarlozen jaarlijkse hoeveelheid neerslag (650 mm), van het mediterrane 
type.

Menselijke schaal Betrokken bevolking: ongeveer 5 miljoen inwoners
Sociale spanningen tussen de gebruikers van de verschillende stadsdelen en ook 
tussen de huishoudelijke en de «économische» verbruikers (industrie, diensten, 
groenteteelt…).

Spanningen over toeëigening water Intraregionale spanningen voor de exploitatie van het water van de Segre, bijrivier van 
de Ebro: irrigatielandbouw van de provincie Lerida
Interregionale spanningen met Aragon (toeristische projecten van Saragossa) en 
Andalousië, over de watertransfers tussen bekkens (problemen rond het Nationaal 
hydraulisch Plan tussen 1993 en 2004).

Belangrijkste parameters van de 
evolutie van het probleem

Stedelijke groei van de agglomeratie Barcelona, vooral van de buitenste rand, met het 
grootste waterverbruik per inwoner.
Volgens klimaatwaarnemingen is de neerslag niet verminderd sinds 1947.

Aangewende oplossing(en) en/of 
voorzien

Op korte termijn, rantsoenering voor de gebruikers en waterinvoer van Marseille met 
watertankschip
Op middellange termijn (10 jaar), vermijden van structureel tekort. Om dit te 
bereiken:
–  verbeteren van recyclage van afvalwater en beter beheer van het waterleidingnet;
–  beperking van de bouwmogelijkheden in de stadsrand  

(«Groene gordel»);
–  ontzilten van zeewater (eenheid operationeel in 2010);
–  project LRC (Languedoc-Roussillon-Catalonië): bouw van een aquaduct om water 

van de Rhône af te leiden naar Barcelona.

Voorgestelde vergelijking Beijing 
Tekort dat structureel dreigt te worden: niet te verwaarlozen jaarlijkse hoeveelheid neerslag 
(650 mm/jaar),maar uitgesproken deficit sinds 2000;
De beschikbaarheid van water (300m3/inw./jaar) is vandaag veel lager dan de 
alarmdrempel die door de Unesco wordt aanvaard;
Tekort wordt versterkt door de territoriale uitbreiding van de agglomeratie (vandaag 1040 
km2 en 5 ringautowegen), de demografische groei (17-20 miljoen inwoners) en een stijgend 
huishoudelijk verbruik;
Daar de ondergrondse afgenomen hoeveelheid haar maximum bereikt heeft, bestaat het 
voornaamste plan erin water af te leiden van andere rivierbekkens:
–  al begonnen: vanaf de Jangtsekiang, met het risico op regionale spanningen met 

Sjanghai;
–  voorzien: vanaf de rivier Amoer en de rivier Ussuri, met het risico op internationale 

spanningen met Rusland.
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Figuur 3:  Het LRC aquaduct project (Languedoc-Rousillon-Catalonië)
De lengte van de aquaduct bedraagt 330 km, met debiet van 10-15 m3/s, 
wat neerkomt op 900.000-1.300.000 m3/dag

Tabel 2: Meer en meer uitzonderlijke neerslag?

Tabel 3: Demografische evolutie

Figuur 4: Belangrijkste activiteiten in Catalonië
Bron: Enjeux Méditerranée n°1, 2006

Figuur 5: Jaarlijkse neerslag in China

Figuur 6: Het ‘Nanshui beidao’ project: transfer van water uit de Yangtze

Barcelona
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Bamako
Probleem Toegang tot drinkbaar water voor huishoudelijk gebruik in de buitenwijken van de 

agglomeratie.

Ruimtelijke schaal Snelle en wanordelijke verstedelijking van de agglomeratie op de beide oevers van de 
Niger: 22 km west-oost en 12 km noord-zuid, dus 267 km2.

Tijdsschaal Niettegenstaande een hoge jaarlijkse neerslag (gemiddeld > 850 mm, nooit lager dan 
700), structurele schaarste van het type tropisch seizoengebonden (droog seizoen van 
november tot mei-juni).

Menselijke schaal Agglomeratie van bijna 2 miljoen inwoners, met een jaarlijkse groei van 70 000 à 
80 000 inwoners, de snelste groei in Afrika; de bevolking is quasi verdubbeld sinds 
1998.

Spanningen over toeëigening water Binnen de agglomeratie bestaan er veel spanningen tussen:
de inwoners van de perifere wijken en de watermaatschappij: te talrijke en niet-
voorziene waterafsluitingen, terwijl het stadscentrum en de eerste gordel wel goed 
bevoorraad worden.
de watermaatschappij en de «waterverkopers», die een «off shore»-handel opzetten.

Belangrijkste parameters van de 
evolutie van het probleem

Snelle en wanordelijke verstedelijking sinds de jaren ‘90
Aanzienlijke daling van de jaarlijkse neerslag sinds 50 jaar
Aanzienlijke daling van de inbreng van de rivier de Niger, voornaamste 
waterleverancier van de agglomeratie.

Aangewende oplossing(en) en/of 
voorzien

De watervoorzieningsplaatsen voor de bevolking vermenigvuldigen en de continuïteit 
van de bevoorrading garanderen. Daarom:

Aanmoedigen van openbarewaterpunten, waarvan sommige bevoorraad warden door 
privéboringen, op minder dan 100 m diepte;
Kleine compacte stations voor waterbevoorrading bouwen met tech nis che en /of 
financiële hulp van buitenlandse agentschappen en banken;
uitvoeren van het project van het nieuwe pompstation van Kabala (144 000 m3/dag) 
dankzij buitenlandse geldschieters;
beter beheer van afvalwater dankzij waterzuiveringsstations.

Voorgestelde vergelijking Mexico

de
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Figuur 7: ‘Iman amam’ – ‘water is leven’ – Waterbevoorrading in Mali, het zuiveringsstation is het enige in Mali
Bron: Journal du Mali

Figuur 8: Satellietbeeld van Bamako (2010).
Bron: Google

Bamako
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Figuur 9: Evolutie van de totale jaarlijkse neerslag in Mali tussen 1940 en 2000
Bron: UNESCO

Figuur 10: Variaties in het jaarlijkse debiet van de Niger in Koulikoro (50 km stroomafwaarts van Bamako)
Bron: UNESCO

Bamako
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Singapore
Probleem Structureel tekort, zonder dat de bevolking eronder te lijden heeft: de stadstaat voert 

40% van het verbruikte water in vanuit Maleisië

Ruimtelijke schaal De kleine oppervlakte van het territorium (697 km2) beperkt sterk de watervoorraden, 
niettegenstaande een overdadige jaarlijkse neerslag van het equatoriale type met twee 
moessons (meer dan 1900 mm/jaar sinds 2004, met een daling van 10% ten opzichte 
van de jaren ‘90).

Tijdsschaal Structureel tekort sinds de onafhankelijkheid in 1965.

Menselijke schaal Snelle bevolkingstoename: 4 657 000 inwoners in 2009 (6681 inw./km2) en jaarlijkse 
aangroei van 75 000 inwoners.

Spanningen over toeëigening water Spanningen met leverancier Maleisië: de bevoorradingscontracten vervallen in 2011 en 
in 2061.

Belangrijkste parameters van de 
evolutie van het probleem

Aangewende oplossing(en) en/of 
voorzien

Voorgestelde vergelijking Dubaï en de Verenigde Arabische Emiraten
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Singapore

Figuur 11: De Marina Barrage, het 15de regenwaterreservoir in Singapore 
In gebruik genomen in 2008 transformeert deze stuwdam het estuarium van de Kallang in een zoetwaterreservoir van 1000 ha.
De doelstellingen zijn:
– bijdrage aan de voorziening in zoetwater (10 % van de vraag)
– overstromingen in lage delen van de stad vermijden (Chinatown, Jalan Besar, Geylang en Boat Quay)
– een nieuwe recreatieruimte met kantoren en park creëren
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Singapore

Figuur 12: Chestnut Avenue (reservoirs van Upper Seletar, Shell Pierce en Mac Ritchie)
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Singapore

Figuur 13: Deep Tunnel Sewage System
De eerste fase werd geopend in 2008, met een behandelingscapaciteit van 800 000 m3/dag, via 48 km tunnel. 
Het gezuiverde water wordt 5 km verder in de zee geloosd. 



‘4th Belgian Geography Days’ 47

Het Murray-Darlingbekken
Probleem Stroombekken bedreigd door overexploitatie door landbouw:

Aan de monding is het debiet van de Murray met 80 % verminderd in 8 jaar
Op 60 km van de monding is het zoutgehalte van het water ver dub beld tussen 1999 
en 2004; elk jaar wordt er 500 000 ton zout uit de rivier gehaald.

Ruimtelijke schaal Dit regionale gebied heeft de grootte van een «continentstaat»: het bekken van de 
Murray (2600 km) – Darling (2700 km) behelst 1 miljoen km2, d.w.z. 14 % van het 
nationaal grondgebied (betreft 4 staten). Omvat 72% van de geïrrigeerde oppervlakte 
van het land.

Tijdsschaal Conjuncturele schaarste die structureel geworden is: in de loop van de 20ste eeuw is de 
frequentie van de droogteperiodes van 1 maal/20 jaar naar 1 maal/3 jaar gegaan.

Menselijke schaal Moeilijk te schatten bevolking (de grenzen van het bekken vallen niet samen met 
administratieve afbakeningen): meer dan 2 miljoen, waarvan de helft in Adelaïde. Men 
telt er 60 000 landbouwbedrijven (food-basket)

Spanningen over toeëigening water Sinds 2006, hevige spanningen tussen de federale regering die de bevoegdheid 
over het waterbeheer terug wil en de regering van de betrokken deelstaten die deze 
bevoegdheid willen behouden, met een zeer actieve rol van de landbouwlobby en de 
politieke meerderheden die verschillen naargelang het niveau.

Belangrijkste parameters van de 
evolutie van het probleem

Klimaatverandering: de Murray heeft een pluviaal regime (aanvoer smeltende 
sneeuw van Australische Alpen is verwaarloosbaar). Zijn debiet, dat klein is in 
verhouding tot andere grote wereldstromen, lijdt sinds 20 jaar onder:
–  de regelmatige neerslagdaling: in Canberra, gemiddelde jaarlijkse neerslag van 

649 mm voor de periode 1991-1995, 579 mm voor 1996-2000, 496 mm voor  
2001-2005 en 456 mm voor 2006-2009. Een gelijkaardige vaststelling geldt voor 
de andere grote steden;

–  regelmatige stijging van de temperatuur: tussen 0,5 en 1° C t.o.v. het gemiddelde 
van 1961-1990 (1° C stijging vermindert het debiet met 15%).

Toename van de stedelijke bevolking: jaarlijks 55 000 inwoners meer voor Adelaïde, 
volgens de jongste schattingen.
Tot in 2008 behoud van een weinig coherent waterbeheer, te gunstig voor de 
landbouwers (overgewaardeerde uitkeringen, met mogelijk heid tot doorverkoop van 
niet-gebruikte quota’s).
Ontwikkeling van de mijnbouwsector, waarvan sommige activiteiten veel water 
verbruiken. Een voorbeeld: Olympic Dam (productie van uranium, koper en goud) 
verbruikt 35 miljoen liter/dag. 

Aangewende oplossing(en) en/of 
voorzien

2008, na 15 maand spanningen, slaagt de federale regering erin een dwingender 
beheer op te leggen, dat minder water verbruikt (de « Murray-Darling Basin 
Authority »), tegen een uitkering van 10 miljard Australische $ (7 miljard US $) voor 
de terugkoop van de afgeschafte uitkeringen en de renovatie van het irrigatienet.
De huishoudelijke bevoorrading van Adelaïde verbeteren: 
–  ontziltingsfabriek die ¼ van het verbruik zal leveren in 2011;
–  behandeling van het afvalwater: van 30% overgaan naar 45% in 2015; 
–  economischer huishoudelijk verbruik, via twee circuits per huis houden.

Voorgestelde vergelijking De Huang He
Zijn delta van 36 000 km2 groeit met enkele tientallen km2/jaar, maar het debiet van de 
stroom is er met de helft verminderd in een decennium.
Zijn onregelmatig debiet van het moessontype; nochtans bereikt de stroom niet meer 
altijd de zee in de zomer: in 1972 was dit het geval voor 21 dagen – in 1992, 82 dagen – 
in 1995, 118 dagen en in 1998, 250 dagen.
Verantwoordelijk hiervoor zijn waterafnames stroomopwaarts voor de landbouw 
(irrigatie), de industrie en de huishoudens: 49 miljard m3 in 2009, 54 in 2010 en 
65 voorzien in 2030 voor een jaarlijks debiet van 58. 
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Het Murray-Darlingbekken

Figuur 14: Het Murray-Darlingbekken
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Het Murray-Darlingbekken

Figuur 15: Evolutie van het jaarlijkse debiet bij de monding 
(in miljoen m3)
Bron: CSIRO Land and Water Australie

Figuur 16: Evolutie van het zoutgehalte in het water
Bron: CSIRO Land and Water Australie

Figuur 17: Een landbouw die grotendeels steunt op irrigatie
Bron: MERBEIN South Map & Google

Figuur 18: Evolutie van de gemiddelde temperatuur 1910-2000
Bron: Meteorological Bureau, Government of Australia
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Het Murray-Darlingbekken

Tabel 4: Klimaatgegevens van de belangrijkste steden
Bron: www.tutiempo.net

Figuur 19: Olympic Dam, 560 km ten noorden van Adelaide, is een 
nieuwe mijnbouwontginning van uranium, koper en goud. Hierbij 
wordt 35 miljoen liter/dag verbruikt
Bron: Google

Figuur 21: De monding van de Huang He is een delta van  
36.000 km2. Maar de rivier beriekt niet altijd de monding. Zo stond 
de monding van de rivier in 1972 21 dagen droog. Dit fenomeen 
groeit: 82 dagen in 1992, 118 dagen in 1995, 250 dagen in 1998.
Bron: Science

Figuur 20: Satellietbeelden van de monding van de Huang He in 1979 en 2000



Jordanië 

Probleem Beschikt over zeer weinig water: nauwelijks 179 m3/inw./jaar:
–  veel minder dan de buurlanden, behalve «Palestina»;
–  duidelijk minder dan de internationale schaarstedrempel (1000 m3).

Ruimtelijke schaal Op schaal van een land, 89 210 km2 groot, waarvan 80% woestijn. De bevolking en het 
economische leven zijn in de Ghor geconcentreerd: vallei van de Jordaan, Dode Zee en 
vallei van de wadi Araba.

Tijdsschaal Structureel tekort door de karige neerslag, vertoont neiging tot verer geren 
niettegenstaande lichte stijging van watervoorraden:
–  1995: watervoorraden van 880 m3/jaar – beschikbaarheid/inw./jaar: 250;
–  2000 : watervoorraden van 960 m3/jaar – beschikbaarheid/inw./jaar: 179.

Menselijke schaal 6 miljoen inwoners; jonge bevolking, sterk verstedelijkt (82 %).
Verstedelijkingspolitiek t.o.v. de kampen met Palestijnse vluchtelingen en 
sedentarisatie van de bedoeïenen.

Spanningen over toeëigening water Spanningen met de aangrenzende landen voor het water van de Jordaan (Israël en 
Syrië) en voor de ondergrondse waterlagen (Syrië en Saudi-Arabië)
Spanningen bij Jordaanse verbruikers (stadsbewoners en economische sectoren)

Belangrijkste parameters van de 
evolutie van het probleem

Onzekere waterbevoorrading tijdens de laatste decennia. Oorzaken:
De vermindering vanaf 1975 met 40% van de bijdrage van de Jordaan 
stroomafwaarts van het Meer van Tiberias, ten gevolge van de sterk gestegen 
Syrische afname (van 90 naar 200 miljoen m3) in de Yarmouk;
 De sterke uitbreiding van de geïrrigeerde landbouw (groenten en fruit voor de 
export): in 1975, 24 500 ha gevoed door 245 miljoen m3 water (2/3 afkomstig van 
oppervlaktewater); 45 300 ha in 2000, met 330 miljoen m3 (42 % afkomstig van 
oppervlaktewater);
De demografische structuur en politiek verhogen in belangrijke mate het 
huishoudelijk verbruik van de grote steden van de Ghor: in 1975, 31 miljoen m3 
(90% van ondergrondse oorsprong) voor een bevolking van 1,5 miljoen inwoners; 
in 2000, 194 miljoen m3 (75 % van ondergrondse oorsprong) voor een bevolking 
van 3,8 miljoen.
Het hoteltoerisme van hoog niveau, nieuwe economische motor, met hoog 
waterverbruik.

Aangewende oplossing(en) en/of 
voorzien

De watervoorraden vergroten: dam van de eenheid met Syrië, dam van de Southern 
Ghors, intensievere exploitatie van de ondergrondse voorraden (Badia, Disi), 
watertransfer vanuit de Rode Zee (kanaal van de Vrede) in samenwerking met Israël 
en «Palestina».
Verminderen van waterverbruik: technologische irrigatie, recyclage van afvalwater, 
vernieuwing van de distributienetwerken.

Voorgestelde vergelijking De staten van de benedenvallei van de Mekong
In 1995 richtten Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam de «Mekong River Commission» 
op, met als opdracht om de duurzame ontwikkeling van de benedenloop van de Mekong te 
bevorderen, in het licht van het hydraulisch plan van China stroomopwaaarts. In deze vier 
landen hangen 60 miljoen mensen van de stroom af voor water, voedsel (irrigatielandbouw 
en visvangst) en transport. China dat 2400 km van de waterloop controleert en 10% van het 
water,weigert om toe te treden.
China is in 1986 begonnen met een uitgebreid programma van bouw van stuwdammen 
voor de opwekking van hydro-elektriciteit. De voltooiing van de vierde, in Xiaowan, is 
voorzien voor 2012. Het wordt de hoogste dam ter wereld (296 m) en zijn stuwmeer van 
190 km2 zal een capaciteit hebben van 15 miljard m3, d.w.z. vijfmaal de totale capaciteit van 
de eerste drie. De volgende wordt stroomafwaarts voorzien in Nuozhadu, in 2014, met een 
capaciteit van 23 miljard m3.
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Jordanië

Tabel 5 : Watersituatie in het Midden-Oosten
Bron : FAO, Aquastat 2002

Figuur 22 : Vereenvoudigde kaart met gemiddelde neerslag (1980-1997) en kaart met de ondergrondse rivieren



Tabel 6 : Voorraden en verbruik van water in Jordanië
Bron : Jordaans ministerie van water en irrigatie 

Figuur 23 : Waterbalans in het bekken van de Jordaan, situatie in 1950, 1990 en 2025
Bron : Dealing with Closed Basins: The Case of the Lower Jordan River Basin, 2006

Jordanië
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Besluit
Figuur 24 : Situatie van waterbevoorrading in 2020
Bron : Planète Urgence , 2009



2 CATASTROFALE OVERSTROMINGEN

Casestudies

De storm Xynthia op de Franse Atlantische kust

Probleem In de nacht van 27-28 februari 2010, katastrofale overstromingen op de Atlantische 
kust van de Vendée en de Charente Maritime.

Ruimtelijke schaal De hele Atlantische kust wordt getroffen door zeer hevige winden, maar de 
overstromingen betreffen vooral twee departementen: de Vendée, vooral in Faute-sur-
Mer en Aiguillon, evenals in de Charente-Maritime waar de schade over 12 gemeenten 
is verspreid. Moeilijk te schatten overstroomde gebieden (tussen 55 000 en 60 000 
hectare); de enquêtes richtten zich vooral op de slachtoffers en de materiële schade.

Tijdsschaal Conjuncturele overstroming, veroorzaakt door het samenspel van hevige wind (tussen  
130 en 160 km/u) en een zeer hoog springtij (coëfficiënt 102) waardoor de dijken het 
begaven. Storm van het decenniumtype.

Menselijke schaal Talrijke slachtoffers, met 53 doden en 7 zwaargewonden. Duizenden huizen werden 
overstroomd. Meer dan 500 landbouwbedrijven werden getroffen. 50 à 100% van de 
oesterparken van Vendée werden vernietigd… .

Spanningen t.o.v. de overstromingen Twijfel over het adequaat optreden en de doeltreffendheid van het alarmsignaal in 
gang gezet door Météo France.
Invraagstelling van de ruimtelijke ordening aan de kust.
Betwisting van de cartografie van de gevaarzones, die op 8 april 2010 door de 
regering werd aanvaard.

Belangrijkste parameters van de 
evolutie van het probleem

Verheviging van de stormen door de klimaatopwarming?
Vermenigvuldiging van tweede woningen aan de kust.
Te lakse toekenning van bouwvergunningen?

Aangewende oplossing(en) en/of 
voorzien

Cartografie van de gevaarzones, met afbakening van zwarte zones waar vanaf 
nu niet meer gebouwd mag worden; de bestaande woningen zullen er gesloopt 
worden: 595 in Charente-Maritime en 915 in Vendée (cijfer herleid tot 771 op  
20 september na betwistingen van de bewoners).
Herstelling en verbetering van 200 km dijken. 

Voorgestelde vergelijking Nederland
Een kwart van de oppervlakte van Nederland (41 528 km2 en 16 miljoen inwoners) 
bevindt zich onder de zeespiegel. Sinds de storm van 1953 (1800 doden), is de strijd tegen 
overstromingen er een permanente zorg.
Vandaag is het overstromingsgevaar er drievoudig:

De stijging van het zeespiegelniveau zou, volgens de IPCC, in de volgende decennia alle 
land lager dan de hoogte van +10 kunnen bedreigen;
Het plotse wassen van de Maas en de Rijn door de verveelvoudiging van de periodes met 
hevige regenval in Europa;
Het fenomeen van verzakking van grote veengebieden.

Om zich tegen deze dreiging te wapenen gebruikt Nederland een mix van eeuwenoude 
methodes en innovatieve oplossingen:

Tot de eerste behoort de antistormdam van de Maeslantkering, gelegen in de Nieuwe Waterweg 
bij Rotterdam, ingehuldigd in 1997 en voor de eerste maal gebruikt op 9 november 2007;
Tot de innovatieve oplossingen behoren:
–  de bouw van huizen die zich aanpassen aan het stijgende water, drijvende, 

amfibiehuizen en zelfs overstroombare huizen: eerste «park» van 32 huizen in 
Maasbommel (provincie Gelderland);

–  uitwerking van een ruimtelijkeordeningsplan gesteund op het con cept «Living with water» 
(in de plaats van «Fighting against water»), waarbij men overstroombare gebieden plant, 
die onder wa ter komen te staan bij belangrijke hoogwaterstanden van rivieren. 
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Figuur 25: Gebied overstroomd door de orkaan Xynthia in 2010

De storm Xynthia op de Franse Atlantische kust
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De acqua alta in Venetië

Probleem Overstroming van de stad, onder invloed van de getijden: gebeurt vanaf het ogenblik 
dat het zeeniveau ongeveer 100 centimeter boven het normale niveau ligt (80 cm of 
110 cm, volgens andere experten).

Ruimtelijke schaal Lokaal niveau. Venetië is een archipel (118 eilanden, 177 kanalen en 400 bruggen) ligt 
op een hoogte van 3 m in de gelijknamige lagune. Van de zee verwijderd door 50 km 
land- en zandstranden is de lagune met de zee verbonden door drie toegangen, Lido, 
Malocco en Chioggia.

Tijdsschaal Structurele overstroming van het seizoentype, van oktober tot eind januari, met de 
hoogste frequentie in november.

Menselijke schaal Op 30.06.2009, 270 835 inwoners, waarvan 60 052 intra-muros.

Spanningen t.o.v. de overstromingen Sinds 25 jaar wordt er over oplossingen gedebatteerd door de Italiaanse regering, 
voorstander van het MOSE-project en:

het stadsbestuur van Venetië dat de kosten te hoog vindt en een alternatief project 
ondersteunt;
de verenigingen en de ecologische bewegingen die de handelsvaart (olietankers en 
cargo’s) in de lagune in vraag stellen.

Belangrijkste parameters van de 
evolutie van het probleem

Opleving van het fenomeen sinds de jaren 1960, met een verhoogde frequentie en 
amplitudo sinds 2000.
Verzakking van de stad (20 à 30 cm in de 20ste eeuw) veroorzaakt door het 
gewicht van de constructies op heipalen die op een moerassige grond steunen die 
gevoelig is voor samendrukking en het overvloedige oppompen van water uit de 
watervoerende lagen (6000 waterputten).
De industriële keuzes die gemaakt werden in de tweede helft van de 20ste eeuw: 
petroleum- en chemische pool in de haven van Marghera:
- graven van een rechtlijnig kanaal van 15-20 m diepte voor de olietankers en de 

cargo’s; de graafwerken en de scheepvaart verstoren het hydrologisch systeem 
van de lagune;

- belangrijke hoeveelheden water worden opgepompt uit de waterlagen voor 
industriële doeleinden.

Ontwikkeling van het massatoerisme van het type cruise: scheepvaart en aanleggen 
van grote passagiersschepen.

Aangewende oplossing(en) en/of 
voorzien

Uitgedacht in de jaren 1980, als gevolg van de grote overstromingen van 1966,werd 
het MOSE-project (Modulo Sperimentale Elletro meccanico) opgelegd door de 
Italiaanse regering in 2001.
Het bestaat uit een systeem van 78 hydraulische schuiven, mobiele dijken onder te 
dompelen aan de drie ingangen van de lagune en die zich moeten verheffen indien 
men voorziet dat het getij hoger zal zijn dan 110 cm. Werken begonnen in 2003, 
zouden in 2011-2012 voltooid moeten zijn.
Alternatief project dat door het stadsbestuur van Venetië gesteund wordt en 
geschikt om het Mose-project te vervolledigen: water in de ondergrond inspuiten  
(3 putten van 600 à 800 meter diepte) om de verzakking van de stad te compenseren. 
Doelstelling: de oppervlakte ophogen met 25 à 35 cm op een termijn van 10 jaar.

Voorgestelde vergelijking Sjanghai en de Chinese delta’s
Volgens de Administratie van de Oceanen van China, kende China gedurende de laatste 
30 jaar een verhoging van de zeespiegel van 11,5 cm (19,6 cm voor Tianjin), wat veel 
meer is dan het wereldgemiddelde (6,7cm).
Voorspellingen voor de periode 2000-2050: tussen 13 en 22 cm.
Terzelfder tijd ondergaat Sjanghai een gemiddelde verzakking van 7 mm/jaar, maar 
deze is dubbel zo hoog in zones met een startende economische groei (Pudong) door het 
gewicht van de wolken krab bers.
Doelstelling van de gemeentelijke Autoriteit: de verzakking beperken tot 5 mm/jaar na 2010.
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Figuur 26: Laguna Veneta met daarin de stad Venetië
Bron: Wikipedia Commons & Google

De acqua alta in Venetië
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Figuur 27: Maandelijkse frequentie van hoogwater > 110 cm in de periode 
1872-2000 (totaal: 230)
Bron: Statistiche dell’acqua alta a Venezia

De acqua alta in Venetië

Figuur 28: Tienjaarlijkse frequentie van een hoogwaterstand > 110 cm (links), >120 cm (midden) en > 140 cm (rechts)
Bron: Statistiche dell’acqua alta a Venezia

Figuur 29: Porta Maghera in de lagune van Venetië is een belangrijke petroleum en ertshaven. Voor de haven is in de lagune een vaargeul van 15 diep 
gegraven. Dit heeft het hydrologisch systeem in de lagune sterk verstoord. Tegelijk zorgt de haven voor veel watervervuiling in de lagune. Omwille van de 
haven kan de lagune niet volledig afgesloten worden.
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Figuur 30: Het MOSE-systeem, een controversiële oplossing voor Venetië
Mose, Modulo Sperimentale Elletromeccanico, is een geïntegreerd afweersysteem. Het bestaat uit rijen van mobiele poorten die de 
Venetiaanse lagune van de Adriatische Zee kan afsluiten als het hoogwater reikt boven een vastgesteld niveau (110 cm) tot een maximum van 
3 m. Samen met andere aanvullende maatregelen, zoals kustversterking, het verhogen van kades en de verbetering van het lagunemilieu, zal 
dit de stad Venetië beschermen tegen extreme gebeurtenissen, zoals de overstromingen en morfologische degradatie.

De acqua alta in Venetië

Figuur 31: Schema van een poort
A: lagune, 
B: zee, 
1: betonnen sokkel, 
2: poort,  
3: ingepompte lucht,  
4: uitgestuwd water.

Bij kritieke waterstand wordt er lucht in de 
poort gepompt. Daardoor wordt het water uit 
de poort gestuwd en stijgt de poort.
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Figuur 32: Een groot deel van het deltagebied van de Pearl River ligt onder de zeespiegel (rood omringd gebied))
Bron: Bing Maps, Microsoft

De acqua alta in Venetië
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Bedreiging van de Nijldelta

Probleem Zeeoverstroming van de delta’s en de estuaria door de klimaat opwar ming: door de 
niveaustijging van de Middellandse Zee dreigt vanaf 2020 een belangrijk deel van de 
Nijldelta te overspoelen.

Ruimtelijke schaal Regionaal niveau: de delta beslaat 25 000 km2 (2,5 % van de oppervlakte van Egypte). 
Een groot deel van de delta bevindt zich op minder dan 2 m hoogteligging. 

Tijdsschaal Structureel fenomeen, verbonden:
met de Assouan-dammen van 1906 en vooral deze van 1964 waardoor 90% van de 
vaste bestanddelen van de Nijl weerhouden worden in het Nasser-meer  
(8% bijkomende worden afgezet in de 10 000 km irrigatiekanalen van de delta);
met de klimaatopwarming.

Menselijke schaal 47 miljoen inwoners (Caïro inbegrepen), d.w.z. 60 % van de Egyptische bevolking; 
30 miljoen voor de delta sensu stricto. De twee belangrijkste steden, Alexandrië  
(4,4 miljoen inwoners) en Port Said (600 000 ), liggen aan de kust.
 Voedselschuur van Egypte, de delta produceert bijna de helft van de 
landbouwproductie: tarwe, rijst, bonen, bananen…

Spanningen t.o.v. de overstromingen Al in 1990 werd dit gepubliceerd door kaarten gemaakt voor de UNEP, maar dit 
veroorzaakte geen reacties of spanningen in het land:

Voor de landbouwers zijn er nog geen verontrustende effecten op hun teelten; zij 
wijten de bodemverzilting aan het massale gebruik van kunstmeststoffen en niet 
aan de mogelijke infiltratie van zeewater in de waterlagen;
De regering heeft tot vandaag de prioriteit gegeven:
–  aan het vraagstuk van de waterbevoorrading: van 1990 tot 2000 is de vraag 

gestegen van 61 naar 72 km3/jaar, terwijl de voorraden in het beste geval constant 
gebleven zijn, in de grootteorde van 65 km3/jaar;

–  aan de uitbreiding van de geïrrigeerde oppervlakte, vooral in de Sinaï.

Belangrijkste parameters van de 
evolutie van het probleem

Omvang van de niveaustijging van de Middellandse Zee. De simulatie van de UNEP 
overweegt drie opties voor het einde van de 21ste eeuw:
–  50 cm: 1800 km2 worden overstroomd en 4 miljoen « vluchtelingen »;
–  1 m: 4500 km2 worden overstroomd en 6 miljoen « vluchtelingen »;
–  1,5 m: 5700 km2 worden overstroomd en 8 miljoen « vluchtelingen ».
Meest voorkomende schattingen, waaronder deze van de IPCC: tussen 30 cm en 1 m.
De hoeveelheid inheemse aftappingen voor:
–  de irrigatielandbouw: 9,4 km3, waarvan 2,3 gerecycleerde voor 1 miljoen feddans 

(420 000 hectare);
–  huishoudelijk verbruik: de bevolking zou in 2050 kunnen verdubbeld zijn.
De aftappingen (9 km3) gepland door Ethiopië voor zijn landbouw (Ethiopië gaat 
niet akkoord met de Egyptisch-Soedanese verdelingsverdragen van 1959).

Aangewende oplossing(en) en/of 
voorzien

Beperkte politieke reacties tot vandaag:
Voorbereiding binnen het ministerie voor het Milieu van een « strategische 
nationale studie » over de aanpassing aan de klimaat verandering;
Oprichting door een Chinese onderneming van betonnen muren in Alexandrië en 
Rosette, evenals van onderzeese dijken in volle zee.

Voorgestelde vergelijking De Sundarbans in Bangladesh
Omvatten 10 000 km2 land en water in de delta van de Ganges en de Brahmaputra: 
de inwoners bestrijden er de overstromingen en de instabiliteit van de « chars » 
(zandleemeilanden van mariene of fluviatiele oorsprong).
Drie natuurrampen: de tyfoons, de zeespiegelstijging en de verarming (betwist) van de 
sedimentaanvoer uit de Himalaya;
Twee oplossingen : heraanplanting van mangrove: (140 000 ha ingeschreven in 
werelderfgoed van de Unesco) en bouw van dammen. 
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Figuur 33: Deltamonding van de Nijl
Bron: www.le-cartographe.net

Nijldelta

Figuur 34: Overstroming van het deltagebied bij stijgende 
zeespiegel (boven: huidig peil en rechts na verhoging van de 
zeespiegel met 50 cm of 1,5 m)
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Nijldelta

Figuur 38: SPOT-satellietbeelden van de kustregio voor en na de doortocht van de cycloon Sidr in 2007. 
Het bleke gebied is overstroomd. De stad Patuakhali staat volledig onder water.
Bron: Spot Image

Figuur 35: De inrichting van de Nijl in 2000
Bron: La documentation Française

Figuur 36: De kust van Bangladesh bestaat voor een groot deel uit 
mangrove.
Bron: Bing Maps, Microsoft

Figuur 37: Enkele jaren geleden waren de Sundarbans een van de 
weinige mangroves waar de zee niet binnendrong. Tegenwoordig zijn de 
wateren in de mangroves even zout als in de oceaan. Daardoor sterft de 
mangrove af, wat leidt tot een nog kwetsbaarder kustgebied.
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Strijd tegen rivieroverstromingen in China

Probleem Relevantie en doeltreffendheid van de strijd tegen overstromingen, plaag van het land.

Ruimtelijke schaal Overstromingsrisico van rivieren zeer hoog, beïnvloed door:
De lengte van het hydrografisch net: 220 000 km, 5000 waterlopen, waarvan 1500 
met een bekken groter dan 1000 km2;
het klimaat: de meeste waterlopen zijn onderhevig aan – minstens over een 
gedeelte van hun loop – aan een neerslagbevoorrading van het type moesson.
Daarbij komt nog de impact van de tyfoons op de streken in de omgeving van de 
oceaan.

Veelvuldig ten zuiden van de parallel van Sjanghai, beïnvloeden ze toch de drogere 
streken van het noorden (vb. provincie Gansu , augustus 2010).

Tijdsschaal Structureel verschijnsel van het seizoentype. Het jaar 2010 is het meest catastrofale 
sinds een decennium.
Sinds haar ontstaan heeft de Volksrepubliek een omvangrijk plan voor 
infrastructuurwerken aan de rivieren en de strijd tegen de overstromingen 
opgesteld. In 1949 waren er 22 stuwdammen; vandaag zouden er 85 160 zijn, met 
een totale stockeringscapaciteit van 554 miljard m3, waaraan nog een honderdtal 
opslagzones moeten toegevoegd worden.
De lengte van de dijken bedraagt 270 000 km.

Menselijke schaal De betrokken bevolking is moeilijk te schatten. Maar de grote overstromingen 
spreken tot de verbeelding door het aantal slachtoffers (bv. deze van de 
Jangtsekiang, juli 2010: 500 doden en 2,4 miljoen displaced persons).
De aanleg van infrastructuur vereist een « sociale behandeling » van de 
bevolking die langs de oevers woont: verplaatsing van de overstroomde 
gebieden stroomopwaarts, maatregelen voor de begeleiding van de landbouwers 
stroomafwaarts, die een deel van het irrigatiewater verliezen.

Spanningen t.o.v. de overstromingen Het is moeilijk om de spanningen in China te omvatten. Sommigen nochtans hekelen:
–  de voorrang die bij de stuwdammen gegeven wordt aan economische motieven (bv. 

de Drieklovendam zal 10% van de elektrische behoeften van het land dekken en laat 
scheepvaart toe van schepen van 10 000 ton stroomopwaarts tot Chongqing);

–  de zeer grote omvang en de broosheid van de werken.

Belangrijkste parameters van de 
evolutie van het probleem

De slibafzetting vergt een regelmatige verhoging van de dijken.
De versnelde afsmelting van de Tibetaanse gletsjers zal grotere waterhoeveelheden 
(10 miljoen à 1 miljard m3) aanvoeren die de bestaande werken niet aankunnen.
De IPCC voorziet een toenemende moessonactiviteit in de 21ste eeuw.

Aangewende oplossing(en) en/of 
voorzien

Sinds 5 jaar kiest de regering voor een ecologischer beheer van de overstromingen, en 
geeft ze de voorrang aan de sanering van de ecosystemen van een bekken. Zo werden 
voor de Jangtsekiang 3500 km dijken hersteld en 3000 km2 polders werden terug 
omgezet tot meren.

Voorgestelde vergelijking De aanpassingen aan de Mississippi
Lengte: 3780 km; gemiddeld debiet aan de monding (18 000 m3/s), maar tot 
70 000 m3/s tijdens de lente- of zomerwas (regen- en sneeuwregime van de 
bovenloop).
De grote inrichtingswerken startten in 1875, maar werden sterk uitgebreid na de 
catastrofale overstromingen van 1926 
 De inrichting verschilt naargelang de riviersectie (en de bijrivieren):
- op de bovenloop, 37 stuwdammen (en sluizen) laten toe een vaargeul van 

3 m diepte te vrijwaren voor de riviertrafiek; speelt een verwaarloosbare 
reguleringsrol (kunstwerken zijn open in periodes van wassend water);

- stroomafwaarts van Saint-Louis, in de brede alluviale vlakte waar de rivier 
meandert, 2500 km dijken tegen het overstromingsgevaar;

- in de delta wordt een deel van het water van de Mississippi afgeleid naar zijn 
bijrivier, de Atchafalaya.

Niettegenstaande deze aanpassingen verwoesten overstromingen ongeveer alle 
tien jaar de gebieden vanaf de Missouri tot Wisconsin, en hun effecten kunnen 
ook stroomafwaarts gelegen streken treffen (tot in Saint-Louis in 1993).



66 ‘4th Belgian Geography Days’

Figuur 39: China wordt de laatste 10 jaar meer en meer getroffen door overstromingen
Bron: China News

China

Figuur 40: Niet alleen tropische cyclonen zijn een dreigend gevaar voor overstromingen, ook de bruuske stijging van het debiet in rivieren als de 
Yangtze door de moessonregens is een gevaar. Om dit te voorkomen is iets stroomopwaarts van de stad Yichanf de Drieklovendam gebouwd



‘4th Belgian Geography Days’ 67

Figuur 41: Door de bouw van de Drieklovendam ontstond een enorm stuwmeer met een capaciteit van 39,3 miljard. m3 (bijna evenveel als de Bodensee)
De bouw van de dam was omstreden omdat het stuwmeer een groot aantal steden en unieke archeologische vindplaatsen bedekt. Ook moesten er 
vanwege het ontstane stuwmeer 1,2 miljoen mensen worden geëvacueerd en bezat het Drieklovengebied veel natuurschoon dat verloren ging.

China

Figuur 42: De Drieklovendam 
is met een lengte van 2 335 m en 
een hoogte van 185 m de grootste 
stuwdam ter wereld.

In de dam zitten 26 generato-
ren met een totaal vermogen van  
18 GW die 85 terawattuur (85 mil-
jard kWh) per jaar zullen produ-
ceren, ongeveer 3% van het totale 
verbruik in China in 2006. Er is 
voorzien in een sluizencomplex 
met in beide richtingen 5 sluizen 
achter elkaar voor de scheepvaart. 
Voor kleinere schepen komt er 
een scheepslift die eveneens de 
grootste ter wereld zal zijn.

Groot probleem voor het project is 
het dichtslibben van het stuwmeer 
door leem dat met de rivier wordt 
meegevoerd, gevolg van erosie op 
de hellingen door slechte land-
bouwtechnieken stroomopwaarts.
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BESLUIT

De versnelde toename van het wereldwaterverbruik (1000 km3/jaar in 

1940, 2000 in 1960, 3000 in 1977, 4000 in 1990 en 5000 in 2 003), 

is verontrustend en sommigen schrikken er niet voor terug om voor 

de 21ste eeuw « oorlogen voor water » te voorspellen. Hoewel we ons 

niet aansluiten bij deze onheilstijdingen, hebben de vijf casestudies 

van toegang tot water die behandeld werden toegelaten de aandacht te 

vestigen op:

De zeer talrijke spanningen: binnenlandse spanningen, regionale 

spanningen, spanningen tussen huishoudelijke en economische 

verbruikers, spanningen tussen economische verbruikers van ver-

schillende activiteitssectoren;

Sluimerende conflicten of moeizame samenwerking tussen staten 

voor het beheer van voorraden in grensgebieden.

Het lijkt ons dat deze spanningen verergerd worden door:

De ongelijke nationale of internationale spreiding van de voorra-

den;

Het ontbreken van een dwingende internationale reglementering;

De ongelijke financiële macht en technologische bekwaamheid van 

de landen, waarin de grote multinationale ondernemingen een niet 

te verwaarlozen rol spelen omdat ze het waterbeheer willen priva-

tiseren;

Het dreigende tekort dat het gevolg is van:

–  de sterk groeiende vraag: demografische groei, verstedelijking en 

de geïnduceerde huis hou delij ke vraag, stijging van het verbruik 

voor economische doeleinden;

–  de slinkende watervoorraden: opwarming van het klimaat, over-

ontginning van ondergrondse voorraden, waarvan sommige 

fossiele, verontreiniging van de rivieren en de grondwaterlagen, 

verspilling.

Terzelfder tijd, en soms zelfs in hetzelfde land, en zelfs in eenzelfde 

streek, is het overstromingsgevaar een even grote bedreiging als het 

nijpende tekort. De vier behandelde gevallen laten toe te besluiten dat 

rivieroverstromingen of zee-invasies veroorzaakt werden door de kli-

maatveranderingen, een onaangepaste ruimtelijke ordening, de verou-

derde staat van sommige werken; de laatste twee oorzaken dragen in 

zich een mogelijkheid tot verbetering.




