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Samenvatting 

 

In deze bachelorthesis is onderzoek verricht naar de water tekorten in het Pangani river 

basin en het Upper ewaso Ng’iro basin. Door middel van een literatuurstudie in de vorm van 

een meervoudige casestudy is er, via de theorieën van respectievelijk Falkenmark, Lall e.a. 

en Conner, getracht inzicht te verwerven in de water tekorten in het ‘Pangani river basin’ en 

het ‘Upper Ewaso Ng’iro  river basin’. Daarnaast in onderzoek gedaan naar welke factoren 

en in welke mate de verschillende factoren deze water tekorten veroorzaken. 

Falkenmark heeft een theorie ontwikkeld om water tekorten te kwantificeren. Haar 

theorie is gebaseerd op het minimum aantal liter water per dag dat een persoon nodig heeft 

om te leven in een gemiddeld ontwikkeld land. Zij stelt dat een gemiddeld persoon honderd 

liter water per dag nodig heeft voor zijn basale behoeften zoals drinken, wassen en koken. 

Verder stelt zij dat voor landbouw, industrie en energieproductie nog eens 5 tot 20 keer 

zoveel water nodig is. Gebasseerd op deze schattingen heeft een land met meer dan 1700 

kubieke meterwater per persoon per jaar, (èèn kubieke meter is 1000 liter), geen tot slechts 

incidentele waterproblemen. In totaal heeft Falkenmark vijf categorieen ontwikkelt waarin een 

land kan vallen. 

Lall e.a. stellen dat er niet eén water crisis bestaat maar dat er drie soorten water 

crisissen bestaan, namelijk een acces crisis, pollution crisis en een scarcity crisis. Als er 

sprake is van een access crisis, dan betekent dit dat er water tekorten zijn. Er is geen 

toegang tot veilig water doordat er geen geld of technologie is om bij het water te komen. Is 

er sprake van een polution crisis dan is er een tekort aan water doordat het water vervuild is. 

De derde crisis die kan bestaan is de  scarcity crisis. In dat geval is er sprake van een 

feitelijk tekort aan water, ongeacht de vervuiling van het water of de techniek die nodig is om 

bij het water te komen. Er is simpelweg niet meer water (Lall, e.a., 2008). 

De derde en laatste theorie die gebruikt is in dit onderzoek is de theorie van Conner. 

Hij beschrijft in zijn theorie negen oorzaken die volgens hem een watercrisis veroorzaken, 

namelijk: bevolkingsgroei, economische groei, energieconsumptie, technologische 

ontwikkelingen, landgebruik en urbanisatie, mate van afnemende milieukwaliteit, milieu 

bewustzijn, overheidsprogramma’s en klimaatverandering 

Voor beide casussen zijn deze theorieën toegepast, ten einde deze twee casussen 

met elkaar te vergelijken en zo meer inzicht te verwerven in een watercrisis. 
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Het Pangani river basin 

 

Het Pangani river basin beslaat een gebied van 43650 vierkante kiometer en het overgrote 

deel van het basin is gelegen in Tanzania en een klein deel in Kenia. De belangrijkste rivier 

in het basin is de Pangani rivier (IUCN, 2003). Deze rivier ontspringt vanuit het Nyumba ya 

Mungu reservoir. Dit reservoir wordt  door twee hoofdstromen gevoed welke beide 

ontpsringen in het noordoosten van het basin. Deze twee hoofdstromen zijn de Kikuletwa die 

ontspring vanaf Mount Meru en Ruvu welke ontspringt vanuit de oostelijke helling van de 

Kilimanjaro en Lake Jipi (IUCN,2003).  

Het Pangani river basin kan worden getypeerd als een typisch Highland-Lowland 

systeem. De bergen in het noord-oosten van het basin kunnen gezien worden als de 

Highlands. In deze bergen valt er ongeveer 2000mm regen per jaar. Daarnaast bestaan er 

de Lowlands met een gemiddelde hoogte van 800 meter boven zee niveau, ook wel bekend 

als de Masai steppe. Hier valt slechts 500 mm neerslag per jaar. Waar in de highlands 

sprake is van een grote biodiversiteit en een groot aantal hulpstoffen om te overleven 

bestaan er in de lowlands slechts beperkte bestaansmogelijkheden (IUCN, 2003). Dit is niet 

onopgemerkt gebleven door de inwoners van het basin en van de 2.6 miljoen inwoners 

woont 90 procent in de highlands. Hierdoor is ook hier een grote bevolkingsdichtheid 

ontstaan, waardoor overleven hier ook steeds lastiger wordt en hulpstoffen zoals water 

steeds schaarser (IUCN,2003). 

Uit de theorie van Falkenmark blijkt dat er in het Pangani river basin sprake is van 

water stress.  Er is een absoluut water tekort omdat men minder dan 500 kubieke meter 

water, te weten 346.15 kubieke meter water, per persoon per jaar tot zijn beschikking heeft. 

 Er is in het Pangani river basin sprake van een scarcity crisis, zo blijkt uit het 

bestuderen van de casus aan de hand van de theorie van Lall e.a..Er is in het basin niet 

genoeg water aanwezig om de mens, maar ook de ecologie van voldoende water te voorzien 

(Lall, e.a., 2008). 

Aan de hand van de theorie van Conner zijn de oorzaken van de watercrisis 

bestudeerd. In het Pangani river basin is er sprake van een sterke bevolkingsgroei. In de 

afgelopen veertien jaar is de bevolking van sommige districten binnen het basin zelfs 

verdubbeld (Turpie,2005).  

Daarnaast is er een veranderende economische situatie waar te nemen in het basin. 

Doordat de economie in het basin op dit moment voornamelijk gebaseerd is op de 

geïrrigeerde landbouw en deze maar liefst voor 75 procent van de waterconsumptie zorgt 

(Turpie,2005), heeft deze factor een grote invloed op de water situatie.  

Door een toenemende vraag naar energie, die wordt veroorzaakt door een groeiende 

bevolking en economische hervorming, worden er steeds meer dammen gebouwd om ruimte 
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te bieden aan hydro-elektrische centrales (URT,1997). Daardoor zijn de hydro-elektrische 

energie centrales tegenwoordig de op een na grootste groep van watervragers (URT,2002b). 

 Door een gebrek aan technologische ontwikkelingen in de irrigatiesystemen en de 

wateropslag gaat er veel water verloren. De irrigatiesystemen en wateropslagsystemen die in 

het basin aanwezig zijn, zijn sterk verouderd en maken geen gebruik van technologische 

ontwikkelingen om efficiënt om te gaan met water (Turpie,2005). 

Door een afname van de hoeveelheid bos en andere begroeiing is de water beschikbaarheid 

in het basin afgenomen. Immers bos en andere begroeiing hebben een positieve invloed op 

de waterbalans. (Akitanda,2002) Daarnaast is de watervraag door een toename 

landbouwgrond en urbane centra toegenomen.(Shaghude,2006) 

Tevens is er sprake van een afnemende mate van milieu kwaliteit in het basin. Door 

ontbossing, toename van de zoutconcentratie, watervervuiling en water weed is de 

hoeveelheid beschikbaar water afgenomen. 

Daarnaast is het milieubewustzijn in het Pangani river basin erg laag. Doordat men zich niet 

bewust is van de invloed die het gebruik van water en het dumpen van afval in het water 

heeft op de omgeving (IUCN,2007), en er een gebrek aan wetten en regels is die er voor 

zorgen dat men spaarzaam en wijs met water omgaat (IUCN,2007), gaat men niet zorgvuldig 

met water om. Dit leidt tot een grotere watervraag en een kleiner aanbod. 

De achtste factor die een rol speelt in het ontstaan van een water tekort is volgens Conner 

het overheidsbeleid. In 1991 is het Pangani river basin water office opgericht met een 

tweeledig doel. Ten eerste wil men door het invoeren van waterrechten het water beter en 

eerlijker verdelen, zodat er minder mensen een tekort aan water hebben. Ten tweede wil 

men de efficiëntie van de traditionele irrigatiesystemen verhogen zodat er meer water 

beschikbaar is voor andere doeleinden (Shaghude, 2006). Er is dus in het basin wel degelijk 

sprake van een overheidsbeleid om het water tekort terug te dringen, echter valt hier nog 

veel werk te verrichten. 

Het Pangani river basin staat onder grote invloed van globale en regionale 

klimaatveranderingen, zowel natuurlijke als door de mens veroorzaakte 

klimaatveranderingen, die een significante bijdrage leveren aan de afname van het 

beschikbare water in het basin (Shaghude,2005). Deze klimaatveranderingen en de 

gevolgen daarvan komen op drie verschillende manieren naar voren, te weten: toename van 

de temperatuur, een toenamen van de evaporatie, een afname van de regenval en het 

verdwijnen van de gletsjers op de Kilimanjaro.. 

Concluderend kan men stellen dat er drie hoofdoorzaken van de watercrisis bestaan 

in het Pangani river basin, te weten: een veranderende economische situatie, de 

bevolkingsgroei en een gebrek aan technologische ontwikkelingen. 
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Het Upper ewaso ng’iro basin 

 

Het Upper ewaso ng’iro basin is deel van een hoog en laagland systeem van Mount Kenya. 

Het is gelegen ten noord-westen van Mount Kenya. Aflopend van een hoogte van 5200 

meter naar een gemiddelde hoogte van 1000 meter op het Laikipia platue en de Samburu 

Lowlands, strekt het basin zich uit over 15,200 vierkante kilometer. Het heeft een 

bevolkingsaantal van 800.000 mensen (Kiteme and Gikonyo, 2002). 

De belangrijkste waterbronnen binnen het basin zijn rivieren, grondwater en 

ingedamde meren. De rivieren die de Ewaso Ng’iro rivier voeden zijn in twee verschillende 

categorieen onder te verdelen. De eerste categorie bestaat uit rivieren die vanuit Nyandarua 

ontspringen, te weten, Moyo, Ewaso, Ng’iro Ngobit, Surguroi Mutara, Pesi en Ewaso Narok. 

De tweede categorie rivieren ontspringt op Mount kenya, te weten, Timau, Teleswani, 

Sirimon, Kongoni, Ontulili, Likii, Nanyuki, Rongai, Burguret en Naro Moru. De rivieren die op 

Mount Kenya ontspringen zijn echter veruit de belangrijkste toevoerders van water voor de 

Ewaso Ng’iro rivier. Meer dan 60 procent van de bewoners van het basin zijn afhankelijk van 

het water uit deze rivieren (IRIN, 2002). 

In de meeste delen van het basin is water de beperkende factor voor landbouw en 

industriele ontwikkeling. Door water tekorten zijn de mogelijkheid tot landbouw en het 

houden van vee, de twee belangrijkste bestaansmiddellen van de mensen in het basin, vaak 

beperkt (Kithinji & Liniger,1991). 

 Omdat er over de totale beschikbare waterhoeveelheid in het Upper Ewaso Ng’iro 

basin geen gegevens bestaan is het niet mogelijk om de theorie van Falkenmark op deze 

casus toe te passen.  

Na bestudering van het Upper ewaso ng’iro basin aan de hand van de theorie van 

Lall e.a. kan men stellen dat er in het basin sprake is van een scarcity crisis. Er is in het 

basin niet genoeg water aanwezig om de mens en de natuur te voorzien. (Lall e.a., 2008) 

Tevens is gekeken naar de oorzaken van de watercrisis zoals deze bestaat in het Upper 

ewaso ng’iro basin. Dit is gebeurd door middel van de theorie van Conner.  

Er is het Upper ewaso ng’iro basin sprake van een sterke bevolkingsgroei, van 1960 tot 2000 

is de bevolking met 8 procent per jaar toegenomen. Van 2000 tot 2008 heeft er een stijging 

plaatsgevonden van 5 tot 6 procent per jaar (Kiteme & Wiesman,2008).  

 De veranderende sociaaleconomische situatie heeft een grote invloed op de watersituatie in 

het basin. Door een toename van de geïrrigeerde kleinschalige, grootschalige en zeer 

technologische landbouwbedrijven is de vraag naar water voor irrigatie enorm gestegen. 

Anno 2008 wordt 97 procent van het beschikbare water in het Upper ewaso ng’iro basin 

gebruikt voor irrigatie (Kitema, e.a. 1998).  
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Over het watergebruik door energie consumptie zijn in het geval van het Upper ewaso ng’iro 

basin geen gegevens beschikbaar en deze oorzaak is dan ook niet meegenomen in de 

analyse 

Door een gebrek aan technologische ontwikkelingen is efficiëntie in de kleinschalige irrigatie 

systemen in het basin zeer laag, slechts 25 tot 40 procent van het water dat in deze 

systemen terecht komt wordt effectief gebruikt (Gichuki e.a., 2004).. Dit zou door middel van 

technologische verbeteringen verhoogd kunnen worden. 

Het veranderend landgebruik en de urbanisatie heeft in het basin invloed door middel van 

het verdwijnen van de bosbedekking van het landschap en een toename van de urbanisatie 

en landbouw. Bosbedekking heeft een positieve invloed op de waterbalans 

(Gichuki,ea,2004). Urbane en landbouwgebieden zorgen echter voor een toenemende 

watervraag (Wiesman e.a. , 2000).. 

De mate van afnemende milieukwaliteit is in het Upper ewaso ng’iro basin terug te zien in de  

ontbossing en watervervuiling. Beide factoren zorgen voor een kleinere hoeveelheid aan 

beschikbaar water. 

 Over het Milieu bewustzijn in het basin zijn geen gegevens beschikbaar. Deze oorzaak is 

dan ook niet meegenomen in de analyse 

Klimaat veranderingen hebben in de vorm van neerslag geen invloed op de water 

beschikbaarheid omdat er geen lange termijn patronen te ontdekken zijn in de aanwezige 

neerslag trend. In de vorm van verdwijnende gletsjers op Mount Kenya hebben 

klimaatveranderingen wel invloed op de watersituatie. 

 Concluderend kan gesteld worden dat er drie hoofdoorzaken bestaan voor de 

watercrisis in het Upper ewaso ng’iro basin, te weten: een veranderende economische 

situatie, de bevolkingsgroei en het gebrek aan technologische ontwikkelingen. 

 

Vergelijkt men de twee casussen met elkaar dan valt op dat de hoofdoorzaken voor de 

watercrisis zoals deze bestaat in beide basins overeenkomen. Hoewel er ook verschillen 

bestaan in factoren die invloed hebben op de watercrisis, is het kernprobleem in beide 

situaties hetzelfde. Een opmerkelijk verschil is echter dat er in het geval van het Pangani 

river basin een duidelijke afnemende neerslag trend is waar te nemen, maar dat deze trend 

niet aanwezig is in het Upper ewaso ng’iro basin.
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

In dit eerste hoofdstuk zal de opzet en uitwerking van het onderzoek centraal staan. In de 

eerste paragraaf zal een projectkader worden geschetst waarbinnen de ontwikkelingen die 

de aanleiding voor dit onderzoek zijn geweest uiteengezet zullen worden. Vervolgens zal de 

hier uit afgeleide doelstelling worden besproken en toegelicht. In de twee laatste paragrafen 

zullen respectievelijk het onderzoeksmodel en de vraagstellingen aanbod komen. 

 

1.1 Projectkader 

            

Water is essentieel om te leven. Er bestaat geen leven, zoals wij dat kennen, dat mogelijk is 

zonder water. We zijn wezens gemaakt van water en zijn sterk van water afhankelijk. We 

hebben water niet alleen nodig om te drinken, maar ook  voor alle andere essentiële 

aspecten van ons bestaan zoals Landbouw, industrie en transport (Ohlsson, 1995). Hoewel 

water zo belangrijk voor ons is, is er niet voor iedereen genoeg water beschikbaar. Experts 

vrezen zelfs dat er in de komende jaren een wereldwijde watercrisis zal ontstaan. Zij stellen 

dat er door verschillende oorzaken zoals bevolkingsgroei en klimaatverandering een steeds 

groter water tekort zal ontstaan. Het World Water Forum, dat in 2009 in Istanbul werd 

gehouden, stelt dat ‘ Assuring universal Access to safe drinking water and sanitation is, with 

no doubt, one of the most challenging items on the world’s agenda.’ (Word water forum, 

2009) Hieruit blijkt dus dat een tekort aan water een groot en actueel probleem is. Dit blijkt 

ook uit de volgende feiten: 

- 884 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater, dit is ongeveer een op de 

acht mensen (Unicef&Who,2008) 

-2.5 miljard mensen hebben geen toegang tot sanitaire voorzieningen (Unicef&Who,2008) 

-Elk jaar overlijden 3,575 miljoen mensen aan ziektes die onstaan zijn als gevolg van een 

gebrek aan schoon drinkwater. (United Nations,2006) 

- De watercrisis zorgt voor meer slachtoffers dan ziekte en oorlog hebben veroorzaakt in 

2005 (United Nations,2006) 

- Op dit moment is de helft van het aantal ziekenhuis bedden in de wereld bezet door 

patienten die aan ziektes lijden veroorzaakt door een tekort aan veilig drink water 

(World Health Organization,2008) 

- Zonder voedsel kan een mens een paar weken  leven, maar zonder water slechts een paar 

dagen. (Asian development bank,2009) 
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Hoewel watercrissen dus een groot globaal probleem vormen komen ze vaak het 

duidelijkst naar voren op lokaal of regionaal niveau. Zo ook in het Pangani river basin, 

gelegen in Tanzania en Kenia. Op dit moment is er niet genoeg water aanwezig in het 

Pangani river bassin om aan de vraag te voldoen.Toch blijven er elke dag aanvragen binnen 

stromen bij de autoriteiten van mensen die een vergunning willen om nog meer water te 

gebruiken. Hierdoor ontstaat een grillige situatie tussen de verschillende actoren die allen op 

zoek zijn naar meer water (IUCN Eastern Africa Programme, 2003).  

Naast het bestuderen van het Pangani river Basin zal er nog een case bestudeerd 

worden, te weten, het Upper ewaso ng’iro basin. Ook in dit gebied is er een groot water 

tekort ontstaan met veel problemen als gevolg. Om deze problemen in de beide cases op te 

lossen, zou het goed zijn om een beter inzicht te verkrijgen in deze water tekorten en in 

welke rol verschillende oorzaken spelen in de water tekort die er zijn ontstaan. Hoewel er al 

onderzoek is verricht naar deze oorzaken, is dit nog nooit duidelijk vanuit wetenschappelijke 

theorieen gebeurd. Deze lacune in het onderzoek zal dit onderzoek dan ook proberen op te 

vullen.  

1.1 Doelstelling 

Op basis van het projectkader van het onderzoek is een doelstelling opgesteld. Deze luidt: 

Inzicht verwerven in de water tekorten in het ‘Pangani river basin’ en ‘Upper Ewaso Ng’iro  

river basin’ anno 2010. Tevens inzicht verwerven in de factoren en in welke mate de 

verschillende factoren deze water tekorten veroorzaken  ten einde een vergelijking te maken 

tussen deze cases om meer inzicht te krijgen in water tekorten, zodat een bijdrage kan 

worden geleverd aan het oplossen van de problemen die zijn ontstaan door deze water 

tekorten.  

Het gaat hier om praktijkgericht, probleemanalytisch onderzoek, omdat er onderzoek gedaan 

gaat worden naar de water problemen in het ‘Pangani river basin’ en  het Upper ewaso ng’iro 

basin  via bestaande theorieën om zo een betere probleemanalyse op te stellen. 

 

Toelichting 

 

Verschuren en Doorewaard stellen in hun boek ‘het ontwerpen van onderzoek’ dat als er 

sprake is van een goede doelstelling deze aan vier criteria zal moeten voldoen, te weten: 

Hij moet nuttig, haalbaar, eenduidig en informatie rijk zijn. Hieronder zal worden besproken in 

hoeverre deze doelstelling aan de vier criteria voldoet. 
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Nuttig: Om de conflicten op te lossen die door deze waterproblemen ontstaan zul je eerst 

een duidelijk beeld moeten krijgen van de oorzaken van de waterproblemen. Immers, als 

men de oorzaken van de water problemen aanpakt,  zodat de watercrisis zal verminderen 

dan wel verdwijnen. Daarnaast zal dit een veel duurzamer effect hebben dan wanneer er aan 

symptoom bestrijding wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld de conflicten die zijn onstaan 

proberen op te lossen door onderhandelen. 

Haalbaar: Doordat de doelstelling is afgebakend in tijd en ruimte, wordt het onderzoek niet te 

breed opgezet.  

Eenduidig: Het onderzoek zal, door het in kaart brengen van de oorzaken en een weging te 

maken van de oorzaken, een belangrijk inzicht verschaffen over hoe je het waterprobleem 

zou kunnen oplossen.  

Informatierijk: De nieuwe kennis die het onderzoek gaat opleveren, is het structureren van de 

oorzaken van het water tekort en in het in verhouding stellen van deze oorzaken tot elkaar. 

Tevens zal door het vergelijken van de twee cases inzicht worden verworven of er op deze 

plekken sprake is van dezelfde problematiek en dus of er sprake is van een trend. Mocht dit 

niet zo zijn zou dit kennis kunnen opleveren over de mogelijkheid dat er grote lokale 

verschillen bestaan op het gebied van waterproblematiek. 

 

1.3 Onderzoeksmodel 

 
Het onderzoeksmodel zoals hier beneden weergegeven, geeft op conceptuele wijze weer 

welke stappen er zullen worden ondernomen om de doelstelling te bereiken. De 

bijbehorende toelichting van het onderzoeksmodel is daaronder te vinden. 

 

Figuur 1: Het onderzoeksmodel 

 

A:  Een bestudering van de theorieën van Conner, Lall en Falkenmark over waterschaarste 

zal een model op leveren over de ernst, de oorzaken en de soort watercrisissen die er 

bestaan.  
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B: Dit model zal worden toegepast op de case van het Pangani river basin, om zo de 

oorzaken de ernst en het soort watercrisis te identificeren in het Pangani river basin 

C: Aan de hand van de verworven inzichten van deze analyse  zal worden geprobeerd een 

weging te maken van de oorzaken die een rol spelen in het Pangani river basin.  

D: Vanuit de eerder genoemde theorieën en de informatie die is opgedaan vanuit het 

bestuderen van het Pangani river basin, zal het Upper ewaso ng’iro basin  worden 

bestudeerd. Daarnaast zal er gekeken worden of dezelfde oorzaken en problemen als in het 

Pangani river basin in deze case zijn terug te vinden. 

 

1.4 Vraagstelling 

 

Om het doel van het onderzoek te verwezenlijken zijn er drie centrale vragen opgesteld. 

Deze vragen geven richting aan het onderzoek. De eerste centrale vraag luidt: 

 

In welke mate is er sprake van een water tekort in het Pangani river basin en welke 

verschillende factoren liggen ten grondslag aan dit tekort ? 

 

Om deze centrale vraag te beantwoorden zijn er drie deelvragen geformuleerd die de 

centrale vraag zullen ondersteunen. 

 

1.In welke mate is er sprake van een water tekort in het Pangani river basin ? 

2.Welke factoren liggen ten grondslag aan het water tekort in het Pangani river basin ?  

3.Hoe verhouden de factoren die ten grondslag liggen aan het water tekort in het Pangani 

river basin zich tot elkaar? 

 

De tweede centrale vraag luidt: 

 

In welke mate is er sprake van een water tekort in het Upper Ewaso Ng’iro riveri basin  en 

welke verschillende factoren liggen ten grondslag aan dit tekort 

 

Om deze centrale vraag te beantwoorden zijn er drie deelvragen geformuleerd die de 

centrale vraag zullen ondersteunen. 

 

4.In welke mate is er sprake van een water tekort in het Upper ewaso ng’iro basin ? 

5.Welke factoren liggen ten grondslag aan het water tekort in het Upper ewaso ng’iro basin ?  

6.Hoe verhouden de factoren die ten grondslag liggen aan het water tekort in het Upper 

ewaso ng’iro basin zich tot elkaar ? 
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De derde centrale vraag luidt: 

 

Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te vinden tussen het Pangani river basin het 

Upper ewaso ng’iro basin? 

 

Toelichting 

 

Een goede vraagstelling is aan een aantal kenmerken te herkennen zo stellen Verschuren 

en Doorewaard. Volgens hen dient een goede vraagstelling efficiënt en sturend te zijn en 

dient hij daarnaast te voldoen aan een tweetal strikte eisen zoals zij deze beschrijven in hun 

boek ‘het ontwerpen van een onderzoek’ 

De efficiëntie van de vraagstelling wordt gewaarborgd omdat de onderzoeksvragen 

een reële bijdrage gaan leveren aan het bereiken van de gekozen doelstelling. Immers, als je 

de centrale vragen beantwoord hebt zul je voldoende kennis bezitten om een beter inzicht te 

krijgen in de ontstane waterproblemen. 

Doordat uit alle vragen duidelijk wordt wat voor soort kennis vergaard moet worden, 

wordt ook het eerste criteria van sturendheid gewaarborgd. Immers de eerste en vierde 

deelvraag zullen beschrijvende kennis op leveren. De tweede en vijfde deelvraag 

verklarende kennis, je gaat immers opzoek naar oorzaken. In de derde en zesde deelvraag 

wordt gebruikt gemaakt van zowel beschrijvende als verklarende kennis. Het tweede 

criterium van sturenheid is, of er uit de vragen naar voren komt welk materiaal bestudeerd 

moet worden om antwoord te vinden op de vragen. Uit de vragen en het later behandelde 

theoretisch en methodisch kader komt ook dit naar voren. Afsluitend zal er nog gekeken 

worden of de vraagstelling voldoet aan het tweetal strikte eisen zoals gesteld door 

Verschuren en Doorewaard, te weten: 

1 De antwoorden op centrale vragen tezamen zijn voldoende om de doelstelling van het 

onderzoek te bereiken en niet meer dan dat. 

2 De antwoorden op de deelvragen geven tezamen een voldoende antwoord op de centrale 

vraag waaruit ze zijn afgeleid, en niet meer dan dat.  

Ook aan deze criteria voldoet deze vraagstelling waardoor je dus kunt spreken van een 

goede vraagstelling. 
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1.5 Relevantie 

 

In de inleiding is de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek 

uiteengezet. Echter, doordat het schrijven van een bachelorscriptie een zeer tijdrovende en 

intensive bezigheid is, is het niet mogelijk dit te doen als er geen sprake is van een bepaalde 

persoonlijke verbondenheid met het onderwerp. Daarom zal de persoonlijke relevantie van 

de auteur van deze scriptie hieronder kort worden uiteengezet. 

In het jaar 2007 ben ik twee weken naar Senegal afgereisd om samen met mijn vader 

en broer te helpen bij een ontwikkelingsproject met betrekking tot water. Het doel van het 

project was een plattelandsdorpje voorzien van stromend water door middel van een 

elektronische pomp, die zijn energie verkeeg via zonnepanelen, water op te laten pompen uit 

de oorspronkelijk waterput.  Het aanleggen van de pomp, de zonnepanelen en de 

waterleiding was relatief eenvoudig. Echter bleek dat de pomp al na luttele uren al het water 

had opgepompt dat in de put aanwezig was. Het systeem werkte dus wel, maar de put 

voerde te weinig water aan om de pomp te voorzien. Er was dus sprake van een tekort aan 

water omdat er niet meer water aanwezig was. Door dit van dichtbij gezien te hebben is mijn 

interesse gewekt in waterproblemen en de vraag hoe men dit zou kunnen oplossen. 
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Hoofdstuk 2 Theorie 

 

2.1 Theoretisch kader 

 

In dit theoretisch kader zullen de theorieën en concepten die centraal staan in het onderzoek 

worden uiteengezet.   

 

2.1.1 Water essentieel om te leven 

 

Water is essentieel om te leven. Er bestaat geen leven dat wij kennen dat mogelijk is zonder 

water. We zijn wezens gemaakt van water en zijn sterk van water afhankelijk. We hebben 

water niet alleen nodig om te drinken, maar ook  voor alle andere essentiële aspecten van 

ons bestaan zoals landbouw, industrie en transport. (Ohlsson,1995) Maar Ohlsson gaat nog 

verder. 

Hij stelt zelfs dat de beschaving, zoals wij die nu kennen, te danken is aan ons 

vermogen om water te laten werken voor ons en we water kunnen gebruiken om onze 

productie systemen in stand te houden. Onze beschaving is volgens Ohlsson tienduizend 

jaar geleden ontstaan, doordat mensen in droge gebieden in staat waren tuinen te creëren in 

de woestijn, die rondom hen lag, door middel van irrigatie systemen. Grote beschavingen zijn 

opgebloeid of verwoest door de hoeveelheid water die ze ter beschikking hadden. Maar ook 

de industrialisatie, de laatste fase in de ontwikkeling die ervoor gezorgd heeft dat we nu in 

een moderne maatschappij leven, is alleen maar mogelijk geweest doordat we water konden 

inzetten zodat het voor ons werkte. Hoewel vele mensen weet hebben van deze 

geschiedenis en deze ook voor waar aannemen, gaan we niet altijd verantwoordelijk met 

water om. Tevens zijn we ook op dit moment niet vrij van water problemen. Sinds het eind 

van de 20ste eeuw zijn er volgens Ohlsson nieuwe sluimerende water problemen ontstaan. 

Grondwater standen in grote delen van de wereld dalen, en er wordt zoveel water uit grote 

rivieren gebruikt dat ze het punt bereikt hebben dat ze de oceaan niet meer bereiken. 

Daarnaast worden er op dit moment meer landbouw gronden uit productie genomen, door 

bodemerosie, vernatting, verdroging of verzilting, dan dat er aan nieuwe gronden gewonnen 

wordt. Schoon water wordt steeds schaarser en we zijn volgens Ohlsson op een punt 

gekomen waar een watercrisis een onmiddellijke dreiging vormt voor de welvaart en zelfs 

voor de gezondheid van de mensheid. Daardoor wordt onderzoek doen naar water 

problemen steeds belangrijker. 
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2.1.2 Waterstress index 

 

Falkenmark heeft een theorie ontwikkeld om water tekorten te kwantificeren. Deze theorie 

gaat uit van een relatie tussen de beschikbaarheid van water en het bevolkingsaantal, om 

hier vanuit verschillende niveaus van waterschaarste aan te duiden. Haar theorie is 

gebaseerd op het minimum aantal liter water per dag dat een persoon nodig heeft om te 

leven in een gemiddeld ontwikkelt land. Echter ‘these benchmarks of water stress and water 

scarcity are not intended to describe Malthusian limits to growth or strict natural tressholds 

governing population-environment interactions with consistent and unalterable effects. 

Rather ,they serve as indicators of the likelihood of adverse consequences related to water 

shortage. As such, these benchmarks can help predict the future urgency of problems 

related to fresh water availability’. (Gardner-Outlaw & Engelman 1997). Falkenmark stelt dat 

een gemiddeld persoon honder liter water per dag nodig heeft voor zijn basale behoefte 

zoals drinken, wassen en koken. Verder stelt zij dat voor landbouw, industrie en 

energieproductie nog eens 5 tot 20 keer zoveel water nodig is. Gebasseerd op deze 

schattingen heeft een land met meer dan 1700 kubieke meterwater per persoon per jaar, 

(èèn kubieke meter is 1000 liter), geen tot slechts incidentele waterproblemen. In totaal heeft 

Falkenmark vijf categorieen ontwikkelt waarin een land kan vallen. 

 

1 Landen met weinig tot geen problemen. Zij hebben meer dan 10.000 kubieke meter water 

per persoon per jaar ter beschikking 

2 Landen met incidentele problemen. Zij hebben 1700 tot 10.000 kubieke meter water per 

persoon per jaar tot hun beschikking 

3 Landen met regelmatige problemen. Zij hebben 1000 tot 1700 kubieke meter water per 

persoon per jaar tot hun beschikking. 

4 Landen met chronische problemen. Zij hebben 500 tot 1000 kubieke meter water per 

persoon per jaar tot hun beschikking. 

5 Landen met een absoluut water tekort, ook wel genoemd water stress. Zij hebben minder 

dan 500 kubieke meter water per persoon per jaar tot hun beschikking. 

 

Hoewel deze theorie een makkelijke en snel toepasbare methode is om de 

watersituatie van een land te beschouwen, heeft hij ook zijn beperkingen. Zo stelt 

Donkers(1994) dat slechts de kwantiteit van het water wordt meegenomen en niet de 

kwaliteit. Daardoor ontstaat er een vertekend beeld, immers het zou in theorie zo kunnen zijn 

dat een land heel veel water heeft maar dat dit allemaal vervuilt is. Het tweede punt van 

kritiek dat Donkers heeft is dat de indicator landen als een geheel ziet. Er bestaan echter 

binnen landen ook veel regionale verschillen waar deze indicator geen rekening mee houdt, 
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stelt Donkers. Daarnaast wordt in deze indicator het indirecte watergebruik niet 

meegenomen. Het watergebruik van de  gemiddelde Nederlander ligt bijvoorbeeld op 3400 

liter water per dag. Dit bestaat uit 100 liter direct huishoudelijk gebruik (wassen, drinken, 

koken) en maar liefst 3300 indirect water. Indirect water - virtueel water- is water dat in de 

productie van voedsel, kleding en industriële producten verscholen zit. (WNF,2010) Ondanks 

deze tekortkomingen zal deze indicator wel gebruikt worden om de water situatie van het 

Pangani river Basin en Upper ewaso ng’iro basin te beschrijven. 

 

 

2.1.3 Watercrisis 

 

Een watercrisis valt op veel verschillende manieren te definiëren en er bestaan veel 

verschillende opvattingen over hoe men dit zou moeten doen. De theorie die in deze scriptie 

gebruikt zal worden om een watercrisis te definiëren is de theorie van Lall & Heikkila & 

Brown & Siegfried (2008). Zij stellen dat er niet één watercrisis bestaat maar dat dit begrip 

uiteen valt in drie delen, namelijk  ‘The Access crisis’ , waterproblemen doordat er geen 

toegang is tot veilig water doordat er geen geld of technologie is om bij het water te komen. 

Als tweede ‘The polution crisis’ een tekort aan water doordat het water vervuild is. Als derde 

‘Water scarcity’ een feitelijk tekort aan water, ongeacht de vervuiling van het water of de 

techniek die nodig is om bij het water te komen. Er is simpelweg niet meer water. Deze drie 

sub-begrippen zullen hier onder verder worden toegelicht. 

 

The Access crisis 

 

Veel mensen stellen het begrip watercrisis gelijk aan het aantal mensen wereldwijd van wie 

zowel de economische ontwikkeling als de sociale ontwikkeling wordt beperkt door een 

tekort aan water. Zo ook de wereldgezondheidsorganisatie, de wereldbank en de wereld 

ontwikkelingsorganisatie. Zij leggen de nadruk op het feit dat er meer dan een miljard 

mensen in deze wereld geen toegang hebben tot veilig water. In de millennium doelstellingen 

heeft de internationale gemeenschap zelfs als doel gesteld om het aantal mensen dat geen 

toegang heeft tot veilig water te halveren. Maar waarom is het zo moeilijk om dit doel te 

bereiken ? Veel onderzoekers wijzen op de technologische, institutionele en financiële 

uitdagingen die gemoeid zijn met de ontwikkeling van de infrastructuur en systemen die 

nodig zijn om deze mensen van schoon water te voorzien. Zij stellen dat arme landen niet 

over het kapitaal beschikken om grote infrastructurele projecten uit te voeren, zoals het 

bouwen van waterzuiveringsinstallaties reservoirs en leidingstelsels. Zelfs als ze 

donorlanden hebben die hen leningen en kennis verschaffen voor het aanleggen van dit 
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soort voorzieningen, hebben ze vaak niet de middelen om deze leningen terug te betalen. 

Andere problemen die optreden, zijn dat de systemen van de donorlanden niet voldoende 

zijn aangepast aan de lokale omstandigheden in het ontwikkelingsland of dat de kennis in 

het ontwikkelingsland niet aanwezig is om deze systemen te onderhouden. 

 

The pollution crisis 

 

Verweven met het probleem dat  ‘The Access crisis’ wordt genoemd is ‘The pollution crisis’. 

Voor de meer dan een miljard mensen die geen toegang hebben tot veilig water is vaak het 

woord ‘veilig’ het grootste probleem. Terwijl er in veel landen tegenwoordig wel de 

infrastructuur is die leidt tot de beschikbaarheid van water is dit water in sommige gevallen 

vervuild. Het water bevat dan chemicaliën, microben of andere vervuilende stoffen die er 

voor zorgen dat het water niet meer bruikbaar is. Maar net zoals we de kennis hebben om 

water infrastructuur aan te leggen, bestaat er ook de kennis om vervuild water te reinigen. Er 

is in de laatste eeuwen namelijk veel onderzoek gedaan naar technologieën om water 

vervuiling aan te pakken, zowel bij de bron als technologieën om het vervuilde water te 

zuiveren. Met voldoende politieke steun en financiële middelen, zijn ook deze problemen op 

te lossen. Echter zijn hier een aantal kanttekeningen bij te plaatsen zoals Lall & Heikkila & 

Brown & Siegfried stellen. Volgens hen zijn er namelijk twee soorten vervuiling. De eerste is 

Point source vervuiling, vervuiling die direct bij de bron zichtbaar is zoals bijvoorbeeld 

vervuild water naast een fabriek doordat de fabriek er afval in heeft geloosd. De tweede is 

Non-point source vervuiling, vervuiling die niet meteen bij de bron zichtbaar of merkbaar is. 

Een voorbeeld hier van is zure regen door vervuiling van de atmosfeer die is ontstaan door 

uitstoot van gassen door bijvoorbeeld fabrieken. Dit soort vervuiling wordt vaak genegeerd 

doordat de effecten pas op lange termijn zichtbaar zijn. Als de effecten eenmaal zichtbaar 

zijn is het tevens moeilijk om deze vervuiling aan te pakken omdat het veel tijd en moeite 

kost om uit te zoeken waar en door wie er vervuild wordt.  

 

The water scarcity crisis 

 

De derde watercrisis die door Lall & Heikkila & Brown & Siegfried als zodanig wordt 

aangeduid is ‘The water scarcity crisis’. Zij stellen dat er sprake is van een ‘Scarcity crisis’ als 

er niet genoeg water aanwezig is om de mens maar ook de ecologie van voldoende water te 

voorzien. Er zijn tijdelijke oplossingen voor het creëren van ‘meer’ water, zoals het 

aanleggen van water reservoirs door middel van dammen. Echter het is niet mogelijk om op 

lange termijn een grotere hoeveelheid water te creëren dan er in de wereld bestaat. Daarom 

is de ‘scarcity crisis’ volgens door Lall & Heikkila & Brown & Siegfried dan ook de ernstigste 
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van de drie. Echter valt hierbij wel een kant tekening te plaatsen. Het is namelijk wel mogelijk 

om meer zoetwater te creëren door het ontzilten van zoutwater. Wereldwijd wordt dagelijks 

ongeveer 30 kubieke meter water ontzout. Deze hoeveelheid groeit momenteel met circa 10 

procent per jaar en die groei zal naar verwachting alleen maar toenemen (DWSI, 2010). 

Volgens Dutchwater intelligence zullen, door een toename in de wereldbevolking en het feit 

dat de meeste grote steden aan zee liggen, ontziltingstechnologieen een steeds 

belangrijkere rol gaan spelen. Daarnaast stellen zij dat onziltingstechnieken steeds efficiënter 

en goedkoper worden waardoor hun aandeel in de watervoorziening verder zal toenemen. 

Om een beter inzicht te verkrijgen in de water situatie in het Pangani river basin en 

het Upper Ewaso Ng’iro  river basin, zal er worden getracht aan te geven in welke mate er 

sprake is van deze drie crisissen in het Pangani river basin en het Upper Ewaso Ng’iro  river 

basin. Het is immers niet zo dat de drie deelcrisissen los van elkaar staan, ze zijn onderling 

met elkaar verweven.  

 

2.1.4 Oorzaken van de watercrisis 

 

Zoals er verschillende theorieën bestaan over de defintie van het begrip watercrisis bestaat 

er ook grote verdeeldheid over de oorzaken van de crisis. Om de oorzaken van de crisis te 

beschrijven is in deze scriptie voor het model van Conner gekozen omdat dit model een zeer 

breed scala aan oorzaken beschrijft. Dit vormt een goede leidraad voor het vinden van de 

oorzaken die ten grondslag liggen aan het water tekort in het Pangani river basin en het 

Upper ewaso ng’iro basin. 

De theorie van Conner beschrijft negen oorzaken die kunnen lijden tot een watercrisis, 

namelijk: bevolkingsgroei, economische groei, energieconsumptie, technologische 

ontwikkelingen, landgebruik en urbanisatie, mate van afnemende milieukwaliteit, milieu 

bewustzijn, overheidsprogramma’s en klimaatverandering. Deze negen oorzaken zullen hier 

kort worden uiteengezet. 

Bevolkingsgroei: Als de bevolking groeit, neemt de vraag naar water toe. Immers elk mens 

heeft water nodig om te leven en als er meer mensen zijn is er dus ook meer water nodig.  

Economische groei: De economische groei beïnvloedt het huishoudelijke gebruik van water 

en verschuift de vraag naar water tussen landbouw en industrie. Economische groei 

correleert positief met het watergebruik per persoon.  

Energieconsumptie: Heeft een directe invloed op het niet-consumptieve gebruik van water 

via hydro-elektrische stroomopwekking en stroomopwekking door thermische centrales en 

geeft tevens de verandering in industriële activiteiten weer. Echter alternatieve 

energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zijn minder afhankelijk van water dan 

traditionele energie centrales.  
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Technologische ontwikkelingen: Hebben een directe invloed op de vraag door het verbeteren 

van de efficiëntie van opslag faciliteiten en door het ontwikkeling van infrastructuur, irrigatie 

systemen, industriële processen en innovaties in de pomptechnieken. Tevens kunnen 

technologische innovaties in fabrieken die zout water in zoet water omzetten leiden tot 

verminderen van de druk op het oorspronkelijk aanwezige zoet water 

Landgebruik en urbanisatie: Urbanisatie concentreert de vraag naar water in relatief kleine 

ruimtes waardoor de druk op de watervoorziening en de sanitaire infrastructuur toeneemt. 

Tevens verschuift het politieke evenwicht uit de buurt van de bron regio's naar de bevolkings 

centra. Daarnaast zorgt een verandering in landgebruik voor een veranderende waterbalans. 

Immers bosbedekking heeft een andere invloed op de waterbalans dan bijvoorbeeld 

landbouwgrond. 

Mate van afnemende milieu kwaliteit: Heeft effect op het wateraanbod in het geval van 

overexploitatie of de waterkwaliteit door vervuiling. 

Milieu bewustzijn: Beïnvloed de houding van de maatschappij ten opzichte van het 

spaarzaam om gaan met water. 

Overheidsprogramma’s: Beïnvloed de vraag en het aanbod van vers water door campagnes 

en projecten. 

Klimaatverandering: Klimaatverandering zal naar verwachting de hydrologische cyclus 

beïnvloeden door het veranderen van  de regenval en verdampingspatronen. Als de aarde 

blijft opwarmen is een algemene intensivering van de waterkringloop te verwachten. In een 

warmer klimaat zullen grotere hoeveelheden water verdampen uit planten, de bodem en 

water instanties wereldwijd wat zorgt voor  meer waterdamp in de atmosfeer en zo tot meer  

regen. Dit zal op zijn beurt, de kans ver verhogen en op hydrologische extremen, zoals 

overstromingen maar ook in sommige gebieden tot vaak voorkomen intensievere droogte. 
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2.2 Conceptueel Model 

 

Het conceptueel model zoals hier beneden weergegeven geeft de relaties tussen de 

verschillende onderdelen van het onderzoek weer. Omdat het model er op het eerste gezicht 

redelijk complex is zal het kort worden toegelicht. 

 

 

 

Figuur 2: Het conceptuele model 

 

De Falkenmark water stress indicator zal gebruikt worden om aan te geven hoe ernstig het 

water tekort in het Pangani river basin en het Upper Ewaso Ng’iro  river basin is. Daarna zal 

aan de hand van de theorie van Lall & Heikkila & Brown & Siegfried de watercrisis zoals 

deze bestaat in het Pangani river basin en het Upper Ewaso Ng’iro  river basin in een van de 

door hen gestelde categorieën, te weten de Access crisis, Pollution crisis of scarcity crisis, 
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worden ingedeeld om een beter beeld van de watercrisis te krijgen. Er wordt namelijk 

veronderstelt dat elke watercrisis onder te verdelen is in een van deze categorieën. 

Vervolgens zal aan de hand van de theorie van Conner op zoek worden gegaan naar de 

oorzaken van de water crisis. De negen oorzaken die te zien zijn, zijn de oorzaken zoals 

veronderstelt door deze theorie. 

Bij beide cases zal er op deze manier te werk worden gegaan. Echter doordat er voor 

de case van het Upper Ewaso Ng’iro  river basin unieke gegevens beschikbaar zijn, zoals 

tijdreeksen van de stroomdata van zeven rivieren en tijdreeksen van neerslag data, die voor 

de case van het Pangani basin niet beschikbaar zijn zal de analyse van de cases toch 

enigszins van elkaar verschillen. Waar in de case van het Upper Ewaso Ng’iro  river basin de 

nadruk op deze gegevens zal worden gelegd, zal er bij het Pangani basin veel meer vanuit 

daadwerkelijke secundaire literatuur gekeken moeten worden. 

Tevens zal er in de case van het Upper ewaso ng’iro basin gebruik worden gemaakt 

van de eerder opgedane kennis uit het Pangani river basin. Mocht het immers zo zijn dat er 

in het Pangani river basin oorzaken of problemen aan het licht komen die buiten de theorie 

vallen, zal er uiteraard worden gekeken of deze problemen of oorzaken ook voorkomen in de 

case van het Upper ewaso ng’iro basin. 
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Hoofdstuk 3 Methodologie 

 

3.1 Onderzoeksstrategieën  

 

Om tot een passende onderzoeksstrategie te komen moeten er volgens Verschuren en 

Doorewaard een aantal kernbeslissingen worden genomen waar vervolgens een 

onderzoekstrategie uit voortvloeit. Er bestaan volgens hen drie kernbeslissingen. De eerste 

kernbeslissing die moet worden genomen is die tussen breedgang en diepte. De vraag  

betreft of je een breed overzicht over het gekozen terrein wil geven, of dat je meer 

geïnteresseerd bent in een diepgaand onderzoek waarin een tijdruimtelijk beperkt fenomeen 

in al zijn facetten wordt bekeken. De tweede kernvraag, die tevens samenhangt met de 

eerste, is of je kiest voor kwantificering of kwalificering van je bevindingen. Bij kwantificering 

komt het er op neer dat je je bevindingen voornamelijk neerlegt in tabellen, grafieken, cijfers 

en berekingenen. Bij kwalificering wordt er voornamelijk verbaal en beschouwend 

gerapporteerd. De derde en laaste kernvraag die je jezelf moet stellen is of je zelf het veld in 

gaat om emperisch onderzoek te verrichten, of dat je je onderzoek baseerd op al bestaande 

gegevens en literatuur. Deze drie kernbeslissingen zullen hieronder kort worden besproken. 

 

3.1.1 Onderzoekskenmerken 

 

Breedte versus diepgang 

 

In dit onderzoek zal er worden gekozen voor diepgang in plaast van breedte. Er worden 

immers slechts twee  cases onderzocht, te weten het Pangani river basin en het Upper 

Ewaso Ng’iro  river basin en deze cases worden in de diepte bestudeerd. Er wordt gezocht 

naar de oorzaken van het water tekort, dat anno 2010 is ontstaan. Het onderzoeksobject is 

sterk afgebakend in tijd en ruimte waardoor het mogelijk is om de diepte in te gaan. Er wordt 

echter wel in vrij brede zin naar de oorzaken van de watercrisis gezocht omdat de theorie 

van Conner die wordt gebruikt in een zeer ruim scala aan onderliggende oorzaken van een 

watercrisis voorziet. 

 

Kwantificerend versus kwalificerend 

 

Het onderzoek zal een meer kwalificerende vorm aan nemen. Immers, er bestaat binnen de 

theorieën van Lall & Heikkila & Brown & Siegfried en Conner die zullen worden gebruikt om 

de watercrisis te beschrijven en te verklaren, geen vaste lijst met punten die je af kunt 

strepen als je ze gevonden hebt. Er is eerder sprake van een beschrijving van ruime 
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categorieen die als handvatten kunnen dienen voor het beschrijven en verklaren van de 

watercrisis zoals deze bestaat in het Pangani river basin Upper Ewaso Ng’iro  river basin. 

Echter er zal ook gekwantificeerd worden in het onderzoek. Om aan te geven hoe ernstig de 

watercrisis is, zal dit worden uitgedrukt in een cijfer. Dit kun je doen doormiddel van de 

Falkenmark water stress indicator.  

Teven is het zo dat er over de case Upper Ewaso Ng’iro  river basin tijdreeksen van 

neerslag en rivier afstroom data bestaan, met deze gegevens zal dan ook gewerkt worden 

en dit zou je ook kunnen beschouwen als kwantificeren. 

 

Emperisch versus niet emperisch 

 

Doordat het door een gebrek aan financiële middelen en tijd voor mij niet mogelijk is om 

veldwerk te verrichten ten behoeve van mijn bachelor scriptie zal ik geen emperisch 

onderzoek verrichten. Daardoor zal ik aangewezen zijn op al bestaand onderzoekmateriaal. 

Dit hoeft echter geen beperking te zijn omdat er voldoende literatuur en secundaire 

gegevens bestaan over de cases die in dit onderzoek zullen worden behandeld. Daarnaast 

kan het zo zijn dat er op een gegeven moment in het onderzoek zal worden gekozen om 

toch zelf emperisch materiaal te verzamelen door middel van het interviewen van 

sleutelpersonen. Het zou het zo kunnen zijn dat, om voldoende gegevens te verzamelen 

voor het beantwoorden van een van de vragen in mijn onderzoek, een interview noodzakelijk 

blijkt met bepaalde personen. Doordat internet veel mogelijkheden biedt om met mensen in 

contact te komen is dit mischien ook wel mogelijk. 

 

3.1.2 Onderzoeksstrategie 

 

Doordat het door een gebrek aan financiele middelen en tijd voor mij niet mogelijk is om veel 

veldwerk te verrichten ten behoeve van mijn bachelor scriptie, zal mijn onderzoek 

voornamelijk bestaan uit bureauonderzoek. Dit houdt in dat ik gebruik maak van bestaand 

materiaal in combinatie met reflectie, er geen direct contact is met het onderzoeksobject en 

dat het gevonden materiaal vanuit een andere perspectief bekeken zal worden dan waarmee 

het werd geproduceerd. Binnen het bureauonderzoek zijn er twee hoofdvarianten te 

onderscheiden, te weten het literatuuronderzoek en het secundaironderzoek. 

Bij literatuuronderzoek is het onderzoek bijna geheel gebaseerd op het bestuderen 

vanbestaande literatuur. Deze vorm van onderzoek komt voor als een onderzoeker 

bijvoorbeeld de theoretische stand van zaken op een bepaald terrein of thema in kaart wil 

brengen. De wijze waarop de gekozen literatuur wordt bestudeerd is geheel afhankelijk van 

het doel en de vraagstelling van het onderzoek. Als men secundaironderzoek wil gaan 
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verrichten wordt bestaande data vanuit een nieuw gezichtspunt herordend en wordt er 

vervolgens overgegaan tot een analyse en interpretatie van deze data (Verschuren & 

Doorewaard,2007) 

Bij het doen van bureauonderzoek komen een aantal voor- en nadelen om de hoek 

kijken. Het belangrijkste voordeel van bureauonderzoek is dat via deze onderzoekstrategie 

men snel over een groot aantal gegevens kan beschikken. Binnen de tijd die voor een 

project wordt ingeruimd, is vaak geen ruimte voor een uitgebreide dataverzameling. 

Literatuuronderzoek en secundaire analyse op eerder verzameld materiaal zijn dan vaak wel 

mogelijk. Er zijn echter ook nadelen aan deze onderzoeksmethode verbonden. Eèn van deze 

nadelen is dat het materiaal dat gebruikt wordt bij bureauonderzoek vaak voor andere 

doeleinden is geproduceerd dan dat het gebruikt wordt. In de praktijk blijkt dan ook vaak dat 

je het onderzoeksontwerp moet aanpassen aan de aard en de omvang van het beschikbare 

materiaal. Tevens impliceert dit nadeel welhaast onvermijdelijk dat de onderzoeker 

genoegen zal moeten nemen met een eenzijdige kijk op het onderzoeksmateriaal.  

(Verschuren & Doorewaard, 2007) 

Echter zoals Verschuren en Doorewaard ook stellen is het in principe mogelijk om 

elke onderzoekstrategie toe te passen op door anderen verzameld onderzoeksmateriaal. Er 

zal dan ook binnen het bureauonderzoek nog een keuze gemaakt moeten worden voor een 

onderzoeksstrategie. De onderzoekstrategie die gebruikt zal worden in dit onderzoek is de 

casestudy. 

 

Casestudy 

 

Een casestudy heeft zeven belangrijke kenmerken zoals Verschuren en Doorewaard stellen, 

te weten: 

 

1 Een smal domein, bestaande uit een klein aantal onderzoekseenheden. 

2 Een arbeidsintensieve benadering 

3 Meer diepte dan breedte 

4 Een selectieve oftewel strategische steekproef 

5 Het beweerde betreft in veel gevallen het geheel 

6 Een open waarneming op locatie 

7 Kwalitatieve gegevens en dito onderzoeksmethoden. 

 

Aan deze zeven kenmerken wordt in het onderzoek voldoende voldaan om te spreken van 

een daadwerkelijke casestudy. Er is sprake van een relatief smal domein bestaande uit een 

klein aantal onderzoekseenheden. Immers het domein is sterk afgebakend in ruimte en tijd 
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en er is slechts een beperkt aantal onderzoekseenheden. Ook aan het tweede kenmerk 

wordt voldaan. Immers zoals al eerder beschreven zal het onderzoek voornamelijk de diepte 

in gaan en niet de breedte. Het derde kenmerk komt terug in de keuze van de cases. Deze 

zijn namelijk niet willekeurig gekozen maar dit is een strategische keuze. Er wordt daarnaast 

gekozen voor een holistische benadering, dat wil zeggen dat het er naar het geheel van alle 

oorzaken wordt gekeken. Hierdoor wordt ook aan het vijfde kenmerk voldaan. Aan het zesde 

kenmerk zoals beschreven wordt niet voldaan, omdat het gaat om een casestudy binnen een 

bureauonderzoek, waardoor er logischerwijs zelf geen waarnemingen worden verricht. Zoals 

eerder ook al wordt besproken zal er echter wel gebruik worden gemaakt van voornamelijk 

kwalitatieve gegevens en onderzoekmethode. 

Het gebruik van een casestudy heeft een aantal voordelen zoals geschetst door 

Verschuren en Doorewaard. Ten eerste biedt deze methode mogelijkheden om een integraal 

beeld te krijgen van het onderzoeksobject. Een tweede voordeel van een casestudy is dat er 

slechts in beperkte mate behoefte is aan vóórstructurering van het onderzoek. Een derde en 

laatste voordeel van de casestudy is dat de resultaten vaak eerder door ‘het veld’ zullen 

worden geaccepteerd dan die van een kwantitatieve survey of van een ingewikkeld en vaak 

ook enigszins kunstmatig experiment (Verschuren&Doorewaard,2007). 

 

Vergelijkende casestudy  

 

In het onderzoek is er sprake van een vergelijkende casestudy. Er worden twee cases 

bestudeerd en onderling vergeleken. Binnen de vergelijkende casestudy variant bestaan er 

nog twee varianten, te weten: de hiërarchische methode en de sequentiële methode. Bij de 

hiërarchische methode voer je onderzoek in twee fasen uit. In de eerste fase onderzoek je 

de afzonderlijke cases als betrof het een serie van enkelvoudige cases. Hierbij is het van 

groot belang dat de afzonderlijke cases zo veel mogelijke onafhankelijk van elkaar worden 

bestudeerd en bij voorkeur volgens een vast patroon. In de tweede fase neem je vervolgens 

de resultaten uit de eerste fase als input voor een vergelijkende analyse over alle 

onderzochte cases (Verschuren en Doorewaard, 2007). Bij de tweede variant, de 

sequentiële methode, begint de onderzoeker met een case die hij of zij diepgaand 

bestudeert. Op grond van de bevindingen kiest men wel overwogen een tweede case, die in 

vergelijking met de eerste case wordt bestudeerd (Verschuren en Doorewaard, 2007). 

In dit onderzoek is er sprake van een mix van deze twee varianten. De twee cases 

zijn net zoals bij de hiërarchische methode tegelijk gekozen en zullen beide individueel 

worden bestudeerd. Echter zal de informatie die bij het bestuderen van de eerste case is 

opgedaan wel worden gebruikt bij het bestuderen van de tweede case. Immers als er een 
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bepaalde oorzaak in de eerste case is ontdekt die buiten de theorie valt zal er wel worden 

gekeken of deze ook terug te vinden is de tweede case.  

Daarnaast zal de case Upper Ewaso Ng’iro  river basin iets anders worden 

onderzocht dan het Pangani river basin. Dit doordat er unieke informatie beschikbaar is over 

het Upper Ewaso Ng’iro  river basin in de vorm van tijdreeksen van neerslag data en 

stroomdata van rivieren, die niet beschikbaar is bij de case van het Pangani river basin. Door 

deze twee strategische keuzes, is er geen sprake meer van een zuivere hiërarchisch 

vergelijkende casestudy. 

 

3.1.3 Case beschrijving 
 
 
Pangani river basin 
 
Het Pangani river basin strekt zich uit over een gebied van 43650 vierkante kilometer, 

waarvan 3914 vierkante kilometer in Kenia gelegen is en het overgrote deel, 39736 vierkante 

kilometer, in Tanzania. In Tanzania is het basin verdeeld over drie verschillende 

administratieve regio’s: Kilimanjaro, Manyara, Arusha en Tanga. Het Keniaanse deel ligt 

bijna geheel in het Taita district (IUCN,2003). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Het pangani river basin (IUCN,2009) 

 

De Pangani rivier heeft twee hoofdstromen die hem voeden, beide komende vanuit het 

noord-oosten van het basin. De eerste rivier die de Pangani rivier voedt, is de Kikuletwa, die 

ontspringt vanuit Mount Meru en de zuidelijke hellingen van de Kilimanjaro. De tweede is de 

Ruvu, die ontspringt vanuit de oostelijke hellingen van de Kilimanjaro en vanuit het meer Jipi. 

Deze twee rivieren, de Kikuletwa en de Ruvu, komen samen in het Nyumba ya Mungu 

reservoir wat ongeveer 140 km2 groot is. Vanuit dit reservoir stroomt de Pangani rivier 

ongeveer 432 km om te eindigen in de Indische oceaan. Om dit te visualiseren is hieronder 

een kaart te zien van het gehele basin (IUCN,2003). 
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Figuur 4: Het pangani river basin (IUCN,2009) 

 

Over het algemeen is het landschap van het basin te zien als een helling met een lage 

hellingsgraad richting het zuiden en het zuid-oosten waar het grenst aan de Indische oceaan.  

Dit landschap, dat op een gemiddelde hoogte van 800 meter boven zeeniveau ligt. wordt ook 

wel de ‘Masai steppe’ of lowlands genoemd en ontvangt slechts 500 mm neerslag per jaar. 

In sterkt contrast hier mee zijn er ook een aantal bergen gelegen in het gebied, ook wel de 

highlands genoemd.  In deze bergen is er sprake van een neerslag peil van wel 2000mm per 

jaar. Deze bergen zouden als eilanden binnen het basin kunnen worden beschouwd. Immers 

waar de lowlands een lage biodiversiteit vertonen en er zeer moeilijke 

levensomstandigheden bestaan voor de mensheid, is er in de highlands sprake van een 
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grote biodiversiteit en een veel groter aanbod aan hulpstoffen om te overleven (IUCN, 2003). 

Dit is door de bewoners van Pangani river basin niet onopgemerkt gebleven. Negentig 

procent van de inwoners van het basin woont dus ook in deze highlands en slechts tien 

procent in de lowlands. Er leven vandaag de dag 2.6 miljoen inwoners in het pangani river 

basin, wat wil zeggen dat er in de highlands sprake is van een inwonerdichtheid van 900 

mensen per km2, terwijl er in lowlands slechts 65 mensen per km2 wonen. Deze grote 

bevolkingsdichtheid in de highlands zorgt hierdoor op zijn beurt toch nog voor een schaarste 

aan hulpstoffen (IUCN, 2003). 

Door de grote bevolkingsdichtheid in de highlands is de hoeveelheid beschikbare 

grond en water per huishouden steeds kleiner geworden, en deze kleine hoeveelheid grond 

en water zorgt ervoor dat het steeds moeilijker is om hier te overleven. Gevolg is dat 

tegenwoordig toch steeds meer mensen hun heil zoeken in de minder vruchtbare lowlands. 

Maar ook hier is sprake van een groot tekort aan water waardoor er steeds meer problemen 

ontstaan. 

 

Upper ewaso ng’iro basin 

 

Het Upper ewaso ng’iro basin is deel van een hoog en laagland systeem van Mount Kenya. 

Het is gelegen ten noord-westen van Mount Kenya. Aflopend van een hoogte van 5200 

meter naar een gemiddelde hoogte van 1000 meter op het Laikipia platue en de Samburu 

Lowlands, strekt het basin zich uit over 15,200 vierkante kilometer en heeft een 

bevolkingsaantal van 800.000 mensen (Kiteme and Gikonyo, 2002).  Het basin is gelegen 

binnen drie provincies en zeven administratieve districten en wordt gekenmerkt door zijn 

grote diversiteit aan ecologische systemen en grote zonale differentiatie (Boniface, Kiteme & 

Wiesman, 2008). 
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Figuur 5: Het Upper ewaso ng’iro basin (Ngigi,2006) 

 

Deze grote differentiaties worden veroorzaakt door het Higland-lowland systeem. Zo bestaan 

er heidevelden en bossen op de hellingen van Mount Kenya en Bushlands in de lagere 

gelegen gebieden in Acia (Decurtins, 1992). De natuurlijke hulpbronnen van dit highland-

lowland-systeem staan onder druk in de hoger gelegen gebieden die rijk zijn aan hulpstoffen 

als gevolg van veranderingen in landgebruik en intensiever gebruik. De lager gelegen 

hulpstof schaarse gebieden staan onder druk als gevolg van immigraties vergezeld door 

ongewenste praktijken van landbeheer en marginalisering van van de inheemse 

gemeenschap (Njuguna Ngigi, 2006). 

De grote verschillen in hoogte determineren tevens het regenval patroon. Dit regenval 

patroon heeft gezorgd voor het onstaan van verschillende klimaatzones binnen het basin. 

Regenpatroon analyses laten zien dat er grote ruimtelijke en temporale verschillen bestaan. 

In sommige gebieden valt gemiddeld 300 mm per jaar terwijl in andere gebieden wel tot 2000 

mm regen per jaar valt. (Gichuki,2002). Een kaart met de neerslag verdeling binnen het 

basin is hieronder te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Neerslag kaart van het Upper ewaso ng’iro basin (Ngigi,2006) 
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De belangrijkste waterbronnen binnen het basin zijn rivieren, grondwater en ingedamde 

meren. De rivieren die de Ewaso Ng’iro rivier voeden zijn in twee verschillende categorieen 

onder te verdelen. De eerste categorie bestaat uit rivieren die vanuit Nyandarua ontspringen, 

te weten, Moyo, Ewaso, Ng’iro Ngobit, Surguroi Mutara, Pesi en Ewaso Narok. De tweede 

categorie rivieren ontspringt op Mount kenya, te weten, Timau, Teleswani, Sirimon, Kongoni, 

Ontulili, Likii, Nanyuki, Rongai, Burguret en Naro Moru. De rivieren die op Mount Kenya 

ontspringen zijn echter veruit de belangrijkste toevoerders van water voor de Ewaso Ng’iro 

rivier. Meer dan 60 procent van de bewoners van het basin zijn afhankelijk van het water uit 

deze rivieren (IRIN, 2002). 

In de meeste delen van het basin is water de beperkende factor voor landbouw en 

industriele ontwikkeling. Door water tekorten is de mogelijkheid tot landbouw en het houden 

van vee, de twee belangrijkste bestaansmiddel van de mensen in het basin, vaak beperkt 

(Kithinji & Liniger,1991). 

De bevolking in het basin is van 50.000 mensen in 1960, toegenomen tot 800,000 in 

2002 (Weisman ea, 2000). De bevolkingsaanwas wordt geschat op 5 tot 6procent per jaar en 

is het resultaat van natuurlijk aanwas en immigratie van mensen uit omliggende gebieden 

(Gok,1999). Er is een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 60 mensen per vierkante 

kilometer, maar er zijn grote lokale verschillen. In the highlands bijvoorbeeld is er sprake van 

een dichtheid van 212 mensen per vierkante kilometer en in de lowlands slechts 24 mensen 

per vierkante kilometer (Huber and Opondo, 1995). 
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3.2 Onderzoeksmateriaal 

 

Het onderzoeksmateriaal dat nodig zal zijn voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen, zal per deelvraag licht afwijken. Daarom zal hieronder per deelvraag 

worden besproken welk onderzoeksmateriaal gebruikt zal worden en waarom. 

 

Deelvraag 1: In welke mate is er sprake van een water tekort in het Pangani river basin ? 

 

Volgens Verschuren en Doorewaard zijn er twee hoofdcategorieën van 

onderzoeksobjecten te onderscheiden, namelijk personen en situaties, en voorwerpen en 

processen. In dit geval is het onderzoeksobject een situatie, namelijk de situatie van het 

water tekort in het Pangani river basin. Vervolgens moet je je, volgens Verschuren en 

Doorewaard, afvragen wat voor soort informatie je bronnen moeten opleveren. Er zijn 

namelijk twee soorten informatie: data ofwel gegevens en kennis. Met data ofwel gegevens 

wordt bedoeld, alles waaraan onderzoeksobjecten gekend kunnen worden. Tegenover de 

losse gegevens als onderzoeksmateriaal ofwel data staat kennis in de vorm van kant-en-

klare inzichten en theorieën zoals die eerder door ander zijn ontwikkeld (Verschuren en 

Doorewaard, 2007).  

In het geval van deze eerste deelvraag is er zowel data als kennis nodig. Er is 

kennis nodig in de zin van de theorie van Falkenmark, waarmee je het water tekort gaat 

benoemen. Maar om deze theorie te gebruiken heb je data nodig. Daarnaast heb je de 

theorie van Lall & Heikkila & Brown & Siegfried nodig om tot de indeling van de drie 

soorten watercrissen te komen. Maar om de situatie daadwerkelijk in een van deze 

categorieën onder te brengen heb je weer data nodig. Deze informatie zul je ergens 

vandaan moeten halen, Verschuren en Doorewaard noemen vijf soorten bronnen waaruit 

je deze informatie kunt verzamelen: personen, media, de werkelijkheid, documenten en 

literatuur.  

Voor deze deelvraag zal gebruik gemaakt worden van media, documenten en 

literatuur. Eventueel zal gebruik worden gemaakt van personen, als er blijkt dat essentiële 

informatie ontbreekt.  

Media: Met media zijn bedoeld overbrengers van informatie die bestemd is voor een breder 

publiek (Verschuren en Doorewaard,2007). Media zal gebruikt worden om actuele 

informatie over de case te verzamelen. 

Documenten: Deze lijken enigszins op media, al dan niet vastgelegd op informatiedragers, 

maar een verschil is dat documenten in principe een duidelijke adressering hebben, waar 

media een publieke bestemming heeft (Verschuren en Doorewaard,2007). Documenten 

zullen worden gebruikt om feiten en data over de case te vergaren. 
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Literatuur: in de vorm van wetenschappelijke publicaties. Literatuur zal gebruikt worden om 

theorieën te vinden waar vanuit de werkelijkheid bekeken zal worden. 

De werkelijkheid: zal niet worden gebruikt als bron in het onderzoek  om de eerder 

genoemde reden dat er een gebrek aan tijd en financiële middelen is om deze bron te 

bestuderen. 

Personen: Mocht blijken dat er in de media, documenten en literatuur niet genoeg 

informatie te vinden is voor het beantwoorden van deze deelvraag, zullen er sleutel 

personen worden geïnterviewd die misschien wel over deze informatie beschikken. 

Nadat er is gekozen wat voor soort bronnen er worden bestudeerd, zullen er 

keuzes gemaakt moeten worden over de ontsluiting van deze bronnen. Simpeler gesteld, 

er zal een keuze moeten worden gemaakt over hoe men deze bronnen gaat bestuderen. 

De literatuur, documenten en media die in dit onderzoek als bronnen worden gebruikt 

zullen voornamelijk door middel van kwalitatieve inhoudsanalyse worden onderzocht. 

Echter zal dit wel  kwalitatieve inhoudsanalyse in de meeste globale vorm betreffen. Er zal 

aan de hand van een uit de vraagstelling afgeleide lijst van aandachtspunten naar de 

literatuur worden gekeken.  

 

Deelvraag 2: Welke factoren liggen ten grondslag aan het water tekort in het Pangani river 

basin ?  

 

Bij deze tweede deelvraag is net als bij de eerste deelvraag sprake van een situatie als 

onderzoeksobject. Een situatie waarin het waterprobleem in het Pangani river basin door 

een aantal factoren wordt veroorzaakt. Er zal net zoals bij de eerste deelvraag van zowel 

kennis en databronnen gebruik worden gemaakt. Immers ook in deze vraag wordt er vanuit 

een theorie naar de werkelijkheid gekeken. De theorie van Conner zal dan ook als kennis 

nodig zijn en de daadwerkelijke situatie zal aan de hand van data bronnen worden 

vastgesteld. Er zal nu moeten worden vastgesteld van welke van de vijf soorten bronnen 

gebruik gemaakt zal worden. 

Voor deze deelvraag zal gebruik gemaakt worden van media, documenten en 

literatuur en eventueel personen als er blijkt dat essentiële informatie ontbreekt. Media zal 

gebruikt worden om actuele informatie over de case te verzamelen. Documenten zullen 

worden gebruikt om feiten en data over de case te vergaren. Literatuur zal gebruikt worden 

om theorieën te vinden waar vanuit de werkelijkheid bekeken zal worden. Mocht blijken dat 

er in de media, documenten en literatuur niet genoeg informatie te vinden is voor het 

beantwoorden van deze deelvraag, zullen er sleutel personen worden geïnterviewd die 

misschien wel over deze informatie beschikken. De manier van ontsluiting van deze 
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bronnen is dezelfde als die in de eerste deelvraag en zal hier dus ook niet verder worden 

behandeld. 

 

Deelvraag 3: Hoe verhouden de factoren die ten grondslag liggen aan het water tekort in het 

Pangani river basin zich tot elkaar? 

 

Bij deze derde deelvraag is er sprake van een proces als onderzoeksobject, immers er is 

sprake van een onderlinge weging en misschien wel interactie van factoren die het water 

tekort veroorzaken. 

Er zal bij deze deelvraag terug worden gegrepen op de informatie die in de andere 

deelvragen is vergaard en op ‘nieuwe’ informatie die uit documenten en media naar voren 

zal komen. Deze bronnen zou je als data bron kunnen beschouwen. Er zal net als bij de 

andere deelvragen gebruik gemaakt worden van inhoudsanalyse om de gewenste 

informatie uit de informatie bronnen te filteren. 

 

Deelvraag 4: In welke mate is er sprake van een water tekort in het Upper ewaso ng’iro 

basin ? 

 

Het onderzoeksmateriaal dat nodig is om de vierde deelvraag te beantwoorden is 

grotendeels hetzelfde soort materiaal dat nodig is om de eerste deelvraag te beantwoorden. 

Het is immers dezelfde vraag alleen verschilt het onderzoeksobject, de case. Echter doordat 

er voor deze case uniek onderzoeksmateriaal aanwezig is in de vorm van tijdreeksen van 

stroomdata van een groot deel van de rivieren in het Upper ewaso ng’iro basin en 

neerslagdata  en deze data niet beschikbaar is voor het Pangani river basin zal op dit punt 

het onderzoeksmateriaal verschillen. Waar in de Pangani case genoegen zal moeten worden 

genomen met analyses van anderen over de hoeveelheid water die beschikbaar is en het 

verloop hiervan in de tijd, zullen deze analyses in het geval van het Upper ewaso ng’iro basin 

voornamelijk zelf worden verricht. Dit betekent dat het antwoord op deze vraag dus 

waarschijnlijk ook een iets andere vorm zal aannemen dan het antwoord op de eerste 

deelvraag. 
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Deelvraag 5: Welke factoren liggen ten grondslag aan het water tekort in Upper ewaso ng’iro 

basin ?  

 

Het onderzoeksmateriaal dat nodig is voor het beantwoorden van de vijfde deelvraag zal 

grotendeels overeenkomen met het soort onderzoeksmateriaal dat wordt gebruikt voor het 

beantwoorden van de tweede deelvraag. Het is immers dezelfde vraag alleen verschilt het 

onderzoeksobject, de case. 

 

Deelvraag 6: Hoe verhouden de factoren die ten grondslag liggen aan het water tekort in het 

Upper ewaso ng’iro basin zich tot elkaar ? 

 

Het onderzoeksmateriaal dat nodig is voor het beantwoorden van de zesde deelvraag zal 

grotendeels overeenkomen met het soort onderzoeksmateriaal dat wordt gebruikt voor het 

beantwoorden van de derde deelvraag. Het is immers dezelfde vraag alleen verschilt het 

onderzoeksobject, de case. 

 

Derde centrale vraag : Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te vinden tussen het 

Pangani river basin en het Upper ewaso ng’iro basin? 

 

Doordat er in het geval van de derde centrale vraag geen deelvragen bestaan, zal het 

onderzoeksmateriaal dat nodig is om deze centrale vraag te beantwoorden apart worden 

besproken. Bij deze derde centrale vraag is er sprake van een situatie als onderzoeksobject, 

immers er is sprake van twee situaties, zoals deze bestaan in het Pangani river basin en het 

Upper ewaso ng’iro basin, die met elkaar vergeleken worden. 

Er zal bij deze centrale vraag terug worden gegrepen op de informatie die in de 

andere deelvragen is vergaard en op ‘nieuwe’ informatie die weer uit documenten en media 

naar voren zal komen. Deze bronnen zou je als data bron kunnen beschouwen. Er zal net 

zoals bij de andere deelvragen gebruik gemaakt worden van inhoudsanalyse om de 

gewenste informatie uit de informatie bronnen te filteren 
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Hoofdstuk 4 Het Pangani river basin 

 

4.1 In welke mate is er sprake van een water tekort in het Pangani river basin ? 

 

4.1.1 Het water tekort in het Pangani river basin 

 

Om de ernst van de water crisis, zoals deze bestaat in het Pangani river basin, aan te duiden 

zal er gebruik worden gemaakt van de theorie van Falkenmark. Omdat deze theorie al 

uitgebreid besproken wordt in het theoretisch kader zal de inhoud hiervan in dit hoofdstuk 

slechts zeer beknopt worden behandeld.  

De classificatie van Falkenmark kent vijf categorieën van waterbeschikbaarheid. 

 

1 Landen met weinig tot geen problemen. Zij hebben meer dan 10.000 kubieke meter water 

per persoon per jaar ter beschikking. 

2 Landen met incidentele problemen. Zij hebben 1700 tot 10.000 kubieke meter water per 

persoon per jaar tot hun beschikking. 

3 Landen met regelmatige problemen. Zij hebben 1000 tot 1700 kubieke meter water per 

persoon per jaar tot hun beschikking. 

4 Landen met chronische problemen. Zij hebben 500 tot 1000 kubieke meter water per 

persoon per jaar tot hun beschikking. 

5 Landen met een absoluut water tekort, ook wel genoemd water stress. Zij hebben minder 

dan 500 kubieke meter water per persoon per jaar tot hun beschikking. 

 
Past men deze indeling toe op de casus van het Pangani river basin, dan komt men tot de 

volgende conclusie. Er leven in het Pangani river basin circa 2.6 miljoen personen (PBWO &  

IUCN, 2007) en er is per jaar ongeveer 900 miljoen kubieke meter water beschikbaar 

(Shaghude, 2006). Dit betekent dat: 900.000.000 kubieke meter water / 2.600.000 personen 

= 346.15 kubieke meter water per persoon per jaar beschikbaar is. Hiermee valt deze regio 

in categorie vijf. Volgens de theorie van Falkenmark is er dus in het Pangani river basin 

sprake van een absoluut water tekort, ook wel water stress genoemd. Als er in een land 

sprake is van water stress, betekent dit dat de geringe hoeveelheid water die men ter 

beschikking heeft de belangrijkste beperking is bij het overleven (Falkenmark & Widstrand 

1992). Falkenmark stelt dat mensen zowel op sociaal als economisch gebied beperkt worden 

door de geringe hoeveelheid water die er beschikbaar is. Daarnaast kunnen er 

gezondheidsproblemen ontstaan door de beperkte beschikbaarheid van water voor 

hygiënische doeleinden (Falkenmark & Widstrand 1992).  
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Er zijn echter, zoals eerder besproken in het theoretisch kader, ook enkele 

kanttekeningen te plaatsen bij de Falkenmark waterstress indicator. De kanttekeningen die in 

de casus van het Pangani river basin naar voren komen zullen in de volgende paragrafen 

worden besproken. 

Doordat zowel de bevolking als de hoeveelheid beschikbaar water in het basin niet 

gelijk verdeeld zijn, is er niet in elk gebied binnen het basin sprake van eenzelfde mate van 

water stress. Negentig procent van de 2.6 miljoen inwoners van het basin leeft in de 

Highlands en slechts tien procent in de Lowlands (PBWO &  IUCN, 2007). Hierdoor is er in 

de Highlands een grotere vraag naar water dan in de Lowlands. Er is in de Highlands sprake 

van een grotere hoeveelheid neerslag, te weten 2000 mm regen per jaar, terwijl in de 

Lowlands slechts 500 mm regen per jaar valt (PBWO &  IUCN, 2007) waardoor er in de 

Highlands ook meer water beschikbaar is. De verhouding bevolking en beschikbaar water is 

echter niet over het gehele basin hetzelfde, waardoor er toch regionale verschillen bestaan. 

De kwaliteit van het water wordt eveneens niet mee genomen in Falkenmarks 

waterstress indicator. Toch heeft ook deze variabele invloed op de beschikbaarheid van het 

water in het Pangani river basin. Door de groeiende migratie naar urbane gebieden ontstaan 

er grotere urbane centra. Deze centra genereren afval, wat niet goed wordt verwerkt, maar 

vaak direct in de rivieren gedumpt wordt (Kalwani, 2001). Hierdoor gaat de waterkwaliteit in 

het basin achteruit. Maar niet alleen de urbane centra zorgen voor vervuiling. Ook de snel 

groeiende industrie en de landbouw zorgen voor een substantiële vervuiling van het 

beschikbare water in het basin (Mwanuzi, 2000).  

Daarnaast is de periode waarin het water beschikbaar is even essentieel als de 

hoeveelheid water die beschikbaar is (PBWO &  IUCN, 2007). Hoewel dit kritiekpunt niet in 

het theoretisch kader terugkomt, blijkt uit een inhoudsanalyse van diverse artikelen dat dit 

een zeer belangrijke variabele is. Wanneer er in het regenseizoen tien procent minder regen 

valt levert dit geen acute extra problemen op. Echter als er in het droge seizoen minder 

water ter beschikking is, levert dit wel grote problemen op zie Shaghude (2006). 

Een laatste variabele die essentieel blijkt te zijn voor de hoeveelheid water die ter 

beschikking is, en die niet wordt meegenomen in de theorie van Falkenmark, is de 

bodembedekking.While  water supply depends primarily on precipitation in the highland 

areas, it is greatly affected by mangament of the whole catchment system, particularly in the 

highlands. Natural forest cover encourages infiltration of water during the rainy season, 

which is then released gradually, maintaining flows throughout the year. As forest and other 

vegetation soils cover are degraded, so less water infiltrates and more water is lost during 

flood periods (Turpie e.a., 2003). Echter, niet alleen natuurlijk bos heeft een belangrijke 

functie in de waterhuishouding, maar ook landbedekking door andere gewassen zoals 

natuurlijke lange en korte grassen hebben invloed op de watersituatie, zo blijkt uit onderzoek 
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van Pielke, e.a. (2006). Het omzetten van landbedekking van natuurlijke korte grassen naar 

landbouwgrond heeft invloed op de energie en watercyclus (Pielke, e.a.,2006). Seasonality, 

albedo, leaf area index , surface roughness and moisture fluxes were altered with conversion 

to cropland (Pielke, e.a., 2006). Door deze aanpassing in bodembedekking zal er een 

verandering in de waterbalans plaatsvinden. Het omzetten van landbedekking van lange 

grassen naar landbouwgrond heeft dezelfde invloed op de water en energiecyclus als kort 

gras, met het verschil dat er bij lang gras meer biomassa boven de grond verloren gaat 

(Pielke, e.a., 2006). 

Door een gebrek aan gegevens is het indirecte watergebruik, wat tevens een kritiek 

punt is op de theorie van Falkenmark, buiten beschouwing gelaten. 

Hoewel de theorie van Falkenmark dus zeker niet uitputtend blijkt te zijn, blijkt deze 

water stress indicator toch een goed beeld te geven van de watersituatie in het Pangani river 

basin. Immers, in de zeer uitgebreide rapporten van het IUCN, Pangani river: A situational 

analysis en Pangani river system state of the basin report 2007, waarin tevens onderzoek 

wordt gedaan naar de ernst van het water tekort in het Pangani River basin en waarbij de 

variabelen die Falkenmark buiten beschouwing laat wel worden meegenomen, komt men tot 

dezelfde conclusie. The pangani basin is heavily water stressed (IUCN 2009, PBWO &  

IUCN, 2007). 

 

Als er naar de toekomstige water situatie in het Pangani river basin wordt gekeken, 

dan blijkt dat deze nog verder zal verslechteren. Geschat wordt dat de vraag naar water, 

zoals in tabel 1 wordt geïllustreerd, toe zal nemen terwijl het aanbod niet zal stijgen maar 

waarschijnlijk zelfs zal afnemen door een verslechterende waterkwaliteit en 

klimaatveranderingen (IUCN,2009). 

 

Tabel 1: watervraag in M3 per dag (IVO-Norplan,1997) 
 

Hoewel er in het geval van het Pangani river basin geen stroomdata van de rivieren in het 

basin voor dit onderzoek ter beschikking staan, zoals dit wel het geval is bij de casus van het 

Upper ewaso ng’iro basin, kan er aan de hand van secundaire bronnen toch geïllustreerd 

worden dat er sprake is van water stress in het Basin. 
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Uit onderzoek van Mujwahuzi naar stroomdata van de Ruvu river blijkt dat er, bij door hem 

vastgestelde meetpunten, tussen 1987-1997 maandelijks geen 14.2 M3/s water stroomt, 

zoals gemeten van 1958- 65, maar slechts 11.45 m3/s (Mujwahuzi, 2001). Veel van de 

rivieren in de Highlands vallen zelfs volledig droog gedurende het droge seizoen (september 

tot en met februari), door de grote hoeveelheid water die uit de rivier onttrokken wordt voor 

irrigatie doeleinden (Mujwahuzi, 2001). Een rivier waarbij dit proces waar te nemen is, is de 

Rau rivier. Deze droogt volledig op in het droge seizoen, nadat het water voor irrigatie eruit is 

ontrokken (Mujwahuzi, 2001). De vraag naar water uit de Kikafu en Weru rivieren varieert 

tussen de 90 procent en 125 procent. Dit is veel groter dan de 80 procent water die de rivier 

gemiddeld te bieden heeft (Mwamfupe, 2002). De hoeveelheid water die vanuit het NYM 

reservoir in neerwaartse stroomrichting gaat in de Pangani Falls, is door de grote 

hoeveelheid die eraan ontrokken wordt vaak niet meer voldoende om de turbines van hydro-

elektriciteit centrales van water te voorzien (IUCN,2009). 

De algemene trend is dat de hoeveelheid water in de rivieren in het gebied waar ze 

ontspringen ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van 50 jaar geleden, terwijl er een 

duidelijke daling van de hoeveelheid water te zien is, ten opzichte van 50 jaar geleden, 

wanneer men verder stroomafwaarts meet ( IUCN,2007). Tevens is er een algemene trend 

te ontdekken in de droogval van die rivieren in het basin. Veel rivieren stromen slechts nog in 

het regenseizoen en vallen droog in het droge seizoen. Dit komt eveneens door de grote 

hoeveelheid abstracties van water uit de rivier (IUCN,2007).In figuur 7 en 8 wordt 

geïllustreerd hoeveel verandering er is opgetreden in de rivieren in de verschillende 

gebieden binnen het Pangani river basin.  
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Figuur 7: Legenda figuur 8 & 9 (IUCN,2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Mate van aanpassing stroom regiem weergegeven in Health category (IUCN,2007)  
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4.1.2 soorten watercrissen 

 

Access crisis 

 

Veel onderzoekers wijzen op de technologische, institutionele en financiële uitdagingen die 

gemoeid zijn met de ontwikkeling van de infrastructuur en systemen die nodig zijn om 

mensen van schoon water te voorzien. Zij stellen dat arme landen niet over het kapitaal 

beschikken om grote infrastructurele projecten uit te voeren, zoals het bouwen van 

waterzuiveringsinstallaties, reservoirs en leidingstelsels. Zelfs wanneer donorlanden hen 

leningen en kennis verschaffen voor het aanleggen van dit soort voorzieningen, hebben ze 

vaak niet de middelen om deze leningen terug te betalen. Andere problemen die optreden 

zijn het feit dat de systemen van de donorlanden niet voldoende zijn aangepast aan de 

lokale omstandigheden in het ontwikkelingsland of het feit dat de kennis in het 

ontwikkelingsland niet aanwezig is om deze systemen te onderhouden (Lall, e.a. 2008). 

Een inhoudsanalyse van de gevonden literatuur laat zien dat de beschikbare 

hoeveelheid water het probleem is in het Pangani river basin en niet zo zeer de technieken 

voor de infrastructuur om de mensen van dit water te voorzien (IUCN, 2005). Immers, hoewel 

de mate waarin het beschikbare water opgevangen en gebruikt kan worden wel wordt 

beperkt door de beperkte aanwezige infrastructuur, zijn er andere factoren die een 

belangrijker aandeel hebben bij het ontstaan van de watercrisis in het Pangani river basin 

(IUCN, 2005). 

De groeiende vraag naar water en een afnemend aanbod door degradatie van de 

natuurlijke omgeving hebben een grotere invloed op de watercrisis dan de gebrekkige 

infrastructuur (IUCN, 2005). Echter, doordat er door een gebrek aan technieken zeer 

inefficiënt met het gewonnen water wordt omgegaan, zou je toch kunnen stellen dat er 

sprake is van een Access crisis. Tachtig procent van het geïrrigeerde land in het Pangani 

river basin wordt immers geïrrigeerd door middel van traditionele irrigatie methoden. Bij het 

gebruik van dit soort irrigatie wordt slechts 15 procent van het water effectief gebruikt 

(IUCN,2007). Deze methoden gebruiken het water dus zeer inefficiënt  door gebrek aan 

onderhoud en moderne technologie waardoor er veel water verloren gaat (IUCN, 2009).  

 
Pollution crisis 
 

Verweven met het probleem dat  ‘The Access crisis’ wordt genoemd is ‘The pollution crisis’. 

Voor de meer dan een miljard mensen die geen toegang hebben tot veilig water is vaak het 

woord ‘veilig’ het grootste probleem. Terwijl er in veel landen tegenwoordig wel de 

infrastructuur is die leidt tot de beschikbaarheid van water, is dit water in sommige gevallen 
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vervuild. Het water bevat dan chemicaliën, microben of andere vervuilende stoffen die er 

voor zorgen dat het water niet meer bruikbaar is (Lall e.a., 2008) 

Uit Inhoudsanalyse van de gebruikte artikelen is gebleken dat er sprake is van 

vervuiling van de rivieren aanwezig in het basin (IUCN,2009, IUCN, 2007). Daarnaast blijkt 

dat de water kwaliteit over het algemeen afneemt naarmate de rivier verder stroomafwaarts 

komt (IUCN,2007). Echter, hier zijn ook enige uitzonderingen op. Een deel van de meest 

vervuilde rivieren is namelijk te vinden in het middelste gedeelte van het basin. De vervuiling 

die in de rivieren wordt aangetroffen is grotendeels gerelateerd aan het verhoogde 

zoutgehalte in het water, de verhoogde voedingstof concentraties, aanwezigheid van 

bacteriën en vergaan organisch materiaal en de troebelheid van het water. De 

hoofdveroorzakers hiervan zijn de landbouw en het lokaal urbaan gebruik van water voor het 

wassen en het verwijderen van afval (IUCN, 2007). Tevens is er in sommige rivieren sprake 

van een zeer lage concentratie van zuurstof in het water. Dit komt voornamelijk voor in de 

rivieren en wateren gelegen rondom de pangani falls en in het upper estuary (IUCN, 2007). 

De mate van vervuiling in de rivieren in de verschillende gebieden is in figuur 9 weergegeven. 

 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
Figuur 9: Mate van vervuiling  weergegeven in health category (IUCN,2007) 
                                                                                                                   
Ngana (2001) stellt dat urbane gemeenschappen door een gebrek aan 

afvalverwerkingssystemen een substantiële bijdrage leveren aan vervuiling van de rivier. 

Ongeplande urbane uitbreiding binnen het basin is een probleem door de mogelijkheid van 

vervuiling en het niet adequaat verwerken van afval. Steden als Moshi lozen hun riolering 

direct in de rivier waardoor deze vervuilt (Ngana, 2001) en de rivieren Themi en Karanga 

dichtbij Arusha en Njoro en Rau in de nabijheid van Moshi zijn allen vervuild door stedelijke 

en industrie gerelateerde vervuiling (Mkuula, 1993). Als de urbane ontwikkeling binnen het 
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basin doorgaat, zonder enige rekening te houden met afvalverwerkingssystemen zoals dat 

nu gebeurt, zal de vervuiling zowel lokaal als in het gehele basin enorm toenemen. Hierdoor 

zal de waterkwaliteit onder druk komen te staan (IUCN, 2007). 

Hoewel er dus wel sprake is van vervuiling en dit in de toekomst kan leiden tot grote 

problemen als er geen systemen ontwikkeld worden voor het verwerken van afval, is in de 

literatuur nergens terug te vinden dat er op dit moment een tekort aan water is door de 

vervuiling van het aanwezige water. 

 
 
 
Scarcity crisis 
 
De derde watercrisis die door Lall & Heikkila & Brown & Siegfried als zodanig wordt 

aangeduid is ‘The water scarcity crisis’. Zij stellen dat er sprake is van een ‘Scarcity crisis’ als 

er niet genoeg water aanwezig is om de mens, maar ook de ecologie van voldoende water te 

voorzien (Lall e.a., 2008). 

Aan de uitkomst van de Falkenmark water stress indicator valt af te leiden dat er in 

het Pangani river basin sprake is van een scarcity crisis. Immers het basin valt in groep vijf, 

landen met een absoluut water tekort, ook wel genoemd water stress. Zij hebben minder dan 

500 kubieke meter water per persoon per jaar tot hun beschikking. Dit houdt in dat er niet 

genoeg water in het basin aanwezig is om zowel de mens als de ecologie van voldoende 

water te voorzien. Niet alleen uit de Falkenmark water stress indicator blijkt dit, maar ook uit 

uitgebreide studies verricht door het IUCN, zoals Pangani basin: a situational analysis. Ook 

hierin wordt geconcludeerd dat er sprake is van grote waterstress doordat er niet genoeg 

water aanwezig is (IUCN, 2007). 
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4.2 Welke factoren liggen ten grondslag aan het water tekort in het Pangani river basin ?  

 
4.2.1 Bevolkingsgroei  
 

Als de bevolking groeit, neemt de vraag naar water toe. Immers, elk mens heeft water nodig 

om te overleven en als er meer mensen zijn is er dus ook meer water nodig (Naar: conner, 

1999). Op dit moment leven er 2,6 miljoen mensen in het Pangani river basin (Turpie, 2005). 

De bevolkingsgroei wordt momenteel geschat op 4,0 procent per jaar in de Arusha regio, 3,8 

procent in de Manyara regio, 1,6 procent in de Kilimanjaro regio en 1,8 procent in de Tanga 

regio (Turpie, 2005). De afgelopen 14 jaar (sinds 1988) is de bevolkingsgroei in de Highlands 

groter geweest dan in de Lowlands in het basin. In deze periode is de populatie van Arusha 

bijvoorbeeld 2,1 maal gegroeid en in de gebieden rondom het Armurera district en in Moshi 

met respectievelijk 1,6 en 1,5 maal. In vergelijking met alle andere gebieden is de bevolking 

slechts 1,17 tot 1,25 maal gegroeid (Turpie, 2005). Een verdeling van de huidige bevolking 

binnen het basin is weergegeven in tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: De Populatie verdeling in het Pangani river basin (Turpie,2005) 

 

Er kan geconcludeerd worden dat er in het Pangani river basin sprake is van 

substantiële bevolkingsgroei. Deze toenemende bevolking zorgt in toenemende mate voor 

druk op de beschikbare hulpstoffen zoals water (Giwa 2004, Payet en Obura 2004). 
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4.2.2 Economische groei 
 
De economische groei beïnvloedt het huishoudelijk gebruik van water en verschuift de vraag 

naar water tussen landbouw en industrie. Economische groei correleert positief met  

het watergebruik per persoon (Conner,1999).  

The Pangani Basin is water-stressed. Water supply is decreasing because of climate 

change and basin degradation, while demand is increasing because of growing population 

numbers, economic growth and new uses of the land (IUCN,2007). 75 procent van de 

waterconsumptie in het Pangani river basin bestaat uit water voor geïrrigeerde agricultuur. 

Door een toenemende bevolking en een gestage economische groei is de vraag naar water 

in alle sociale en economische sectoren toegenomen (Turpie,2005). De economie in het 

Pangani river basin bestaat voor het grootste gedeelte uit de agricultuur en er is slechts in 

beperkte mate sprake van industrie en andere economische activiteiten. Deze agricultuur 

valt onder te verdelen in koffieplantages, suikerplantagers, het verbouwen van bloemen en 

kleinschalige irrigatie voor lokale boeren.  

 

 

 
 
Figuur 10: Waterconsumptie in het Pangani river basin door de verschillende functies (IUCN,2005) 
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4.2.3 Energie consumptie 
 

De energie consumptie heeft een directe invloed op het niet-consumptieve gebruik van water 

via hydro-elektrische stroomopwekking en stroomopwekking door thermische centrales en 

geeft tevens de verandering in industriële activiteiten weer. Echter, alternatieve 

energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zijn minder afhankelijk van water dan 

traditionele energie centrales (Conner,1999).  

Door een toenemende vraag naar energie, die wordt veroorzaakt door een groeiende 

bevolking en economische hervorming, worden er steeds meer dammen gebouwd om ruimte 

te bieden aan hydro-elektrische centrales (URT,1997). Daardoor zijn de hydro-elektrische 

energie centrales tegenwoordig de op een na grootste groep van watervragers (URT,2002b). 

Hoewel dit watergebruik als niet consumptief zou kunnen worden beschouwd, is het 

opgeslagen water zoals in het Nyumba ya Mungu reservoir, wat primair is aangelegd voor de 

hydro-elektrische centrales, onderhevig aan evaporatie. 30 procent van de totale 

hoeveelheid water die in het Nyumba ya Mungu reservoir terecht komt gaat verloren aan 

evaporatie. Dit heeft te maken met de grootte en de geografische locatie van het basin. In 

deze regio zijn de temperaturen zeer hoog (URT, 2002b).  

Daarnaast bestaan er nog andere problemen die worden veroorzaakt door het 

watergebruik van de hydro-elektrische centrales. Hoewel het gebruik niet-consumptief is, 

claimt het systeem een bepaalde inflow voor de reservoirs. Dit zorgt er voor dat het water op 

dat moment niet beschikbaar is voor andere gebruikers (Turpie,2005). Een ander feit waar 

onderzoekers zich zorgen over maken en wat samenhangt met het bovenstaande, is dat het 

opvangen van water in het regenseizoen door de Nyumba ya Mungu dam voor gebruik 

tijdens het droge seizoen als positief wordt ervaren. Immers, zo kan men het gebruiken voor 

de turbines van de elektriciteitscentrales en heeft men voldoende water in het droge seizoen.  

In deze redenering wordt echter niet gedacht aan de benedenstroomse ecosystemen, die de 

overvloed aan water in het regenseizoen nodig hebben om te blijven bestaan (Turpie, 2005). 

In het Kirua moeras is sinds 1991 geen sprake meer van overstromingen, waardoor de 

natuurlijke leefomgeving van veel dieren wordt bedreigd. De wetlands hebben een water 

toevoer groter dan 24m3 per seconde nodig vanuit het Nyumba ya Mungu reservoir om te 

kunnen overstromen. Hoewel de hoeveelheid water die vanuit het Nyumba ya Mungu 

reservoir stroomt per seizoen verschilt komt de stroom niet meer boven de 20m3 water per 

seconde uit. Als resultaat hiervan is het Kirua moeras opgedroogd (Turpie,2005). 
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4.2.4 Technologische ontwikkelingen 
 
Technologische ontwikkelingen hebben een directe invloed op de vraag naar water, door het 

verbeteren van de efficiëntie van opslag faciliteiten en door de ontwikkeling van infrastructuur, 

irrigatie systemen, industriële processen en innovaties in de pomptechnieken. Tevens 

kunnen technologische innovaties in fabrieken, die zout water in zoet water omzetten, leiden 

tot het verminderen van de druk op het oorspronkelijk aanwezige zoet water (Conner,1999). 

De belangrijkste watergebruiker in het Pangani river basin is de small scale irrigation.  62.9 

procent van het aanwezige water in het basin wordt gebruikt voor small scale irrigation 

(Turpie,2005). Deze kleinschalige irrigatie is over het algemeen gebaseerd op inefficiënte 

traditionele irrigatie technieken (Turpie, 2005). Bij het gebruik van deze vorm van irrigatie 

wordt slechts 15 procent van het water effectief gebruikt (IUCN,2007). Het gebrek aan 

efficiëntie wordt dan ook als een van de belangrijkste problemen gezien in het Panangi river 

basin (Turpie,2005). 

Zou je de efficiëntie van deze systemen door middel van het gebruik van moderne 

technieken verhogen, dan zou dit een enorme waterbesparing kunnen opleveren. In de 

afgelopen jaren is al een deel van de traditionele irrigatie systemen gemoderniseerd 

doormiddel van technologische vernieuwingen en hierdoor 15 tot 50 procent effectiever 

geworden. (Turpie,2003).  

Zoals al eerder besproken is in deelvraag 1, is het ook mogelijk om waterbesparingen 

door te voeren door middel van het verbeteren van de efficiëntie van de opslag faciliteiten. 

30 procent van de totale hoeveelheid water die in het Nyumba ya Mungu reservoir terecht 

komt gaat namelijk verloren aan evaporatie (URT, 2002b). Door middel van technologische 

ontwikkelingen zou dit percentage verlaagd kunnen worden.  

Doordat de industrie slechts verantwoordelijk is voor 1.8 procent van het gebruikte 

water in Pangani river basin (IUCN,2007), is de invloed van de technologische 

ontwikkelingen in de industriële processen verwaarloosbaar.  

Uit het feit dat de kleinschalige irrigatie de belangrijkste watergebruiker is en men juist 

hier zeer inefficiënt met water omgaat, omdat men hier gebruik maakt van de traditionele 

ineffciente furrow based water systemen (Turpie, e.a. 2005) door een gebrek aan 

technologie, blijkt dat het gebrek aan technologische ontwikkelingen een belangrijke oorzaak 

is voor de water crisis in het Pangani river basin. Zou hier efficiënter met water worden 

omgegaan, dan zou er veel meer water beschikbaar zijn voor andere doeleinden.  
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4.2.5 Landgebruik en urbanisatie 
 

Urbanisatie concentreert de vraag naar water in relatief kleine ruimtes, waardoor de druk op 

de watervoorziening en de sanitaire infrastructuur toeneemt. Tevens verschuift het politieke 

evenwicht van de buurt van de bronregio's naar de bevolkingscentra. Daarnaast zorgt een 

verandering in landgebruik voor een veranderende waterbalans. Immers, bosbedekking heeft 

een andere invloed op de waterbalans dan bijvoorbeeld landbouwgrond. 

Hoewel er geen gedetailleerde gegevens over het gehele basin aanwezig zijn met 

betrekking tot het veranderende landgebruik, is dit materiaal wel beschikbaar voor de 

zuidelijke hellingen van de Kilimanjaro. Doordat de Kilimanjaro voor 60 procent van de inflow 

in het Nyumba ya Mungu reservoir zorgt en 55 procent van het water in de Pangani rivier 

(Rohr & Killingtveit,2002) geeft dit gebied toch een goede indicatie van de problemen met 

betrekking tot veranderend landgebruik. Ongeveer 96 procent van het water dat van de 

Kilimanjaro afkomstig is ontstaat door de bosbedekking op de Kilimanjaro (Lambrechts et al 

1992). Bossen vervullen een belangrijke functie in het opvangen van water. Ze zorgen voor 

het behoud van water door het reguleren van de run-off, ze voorkomen bodem erosie, 

houden water vast en verhogen de water kwaliteit (Akitanda,2002). Zoals tevens in 

deelvraag 1 wordt besproken, heeft niet alleen bosbedekking invloed op de 

waterbeschikbaarheid maar ook andere bedekking zoals grasland. Doordat er slechts  een 

onderzoeker bestaat die hier uitgebreid op in gaat, te weten Burchhard (1993,1998) en zij 

geen concrete cijfers gebruikt zal dit onderwerp echter niet uitgebreid worden behandeld. 

De hoeveelheid natuurlijk bos is tussen 1952 en 2005 met ongeveer 80 km2 

afgenomen op de zuidelijke hellingen van de Kilimanjaro, zoals in figuur 11 te zien is. Door 

onder andere deze afname van bos op de zuidelijke hellingen van de Kilimanjaro is de 

beschikbare hoeveelheid water in de rivieren dus afgenomen (Shaghude, 2006). Uit stroom 

data van de Kikuletwa rivier blijkt dat, hoewel in het natte seizoen de hoeveelheid water 

relatief stabiel is, er een duidelijke afname te zien is van de water hoeveelheid in het droge 

seizoen (Yanda & Shirisja,2001). 
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Figuur 11: Verandering van landgebruik tussen 1952 en 2005 (Shaghude,2006) 

 

Tevens valt in figuur 11 te zien dat het urbane landgebruik op de zuidelijke hellingen van de 

Kilimanjaro gestegen is van 0 km2 naar 55 km2 in de jaren 1952 tot 2005. Echter de data 

tussen 1982 en 2005 zijn geëxtrapoleerd in de studie van Shaghude (2006). Er is hier dus 

geen sprake van gemeten gegevens maar slechts van aannames. Dat dit niet alleen het 

geval is op de zuidelijke hellingen van de Kilimanjaro, maar voor het gehele basin geldt, blijkt 

uit cijfers van Mbonile (2005,2007). De urbane populatie in het Pangani river basin 
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verdubbelt elke tien jaar (Mbonile,2005). Dit zorgt voor snelle groei van urbana centra zoals 

regionale hoofdsteden als Arusha en Moshi en district hoofdsteden als Mwanga 

(Mbonile,2005). De meeste van dit soort urbane centra zijn afhankelijk van water dat naar de 

centra wordt toegepompt. Recente data laten zien dat de water consumptie in deze 

bevolkingscentra nu 500 maal zo veel is als in 1950, toen de eerste infrastructuur voor het 

water werd aangelegd (Mbonile, 2007). 

 

 
4.2.6 Mate van afnemende milieu kwaliteit 
 

De mate van afnemende milieukwaliteit heeft effect op het wateraanbod in het geval van 

overexploitatie of op de waterkwaliteit door vervuiling. In het Pangani basin zijn vier duidelijke 

problemen te signaleren met betrekking tot de mate van afnemende milieukwaliteit en de 

watercrisis. Dit zijn: ontbossing, toename van de zoutconcentratie, vervuiling en water weed. 

Deze vier factoren zullen afzonderlijk worden behandeld 

 

Ontbossing 

 

Hoewel dit thema al bij het onderdeel landgebruik wordt behandeld zal het hieronder toch 

kort worden besproken.  

Omdat de beschikbaarheid van water in het gehele basin afhankelijk is van de 

neerslag in de highlands, wordt de water beschikbaarheid in het gehele basin dus ook sterk 

beïnvloed door het management van het catchment system in de highlands, omdat hiervan 

het meeste water afkomstig is. Natuurlijke bebossing zorgt voor infiltratie van water in de 

ondergrond tijdens het regenseizoen. Gedurende het droge seizoen wordt dit water 

geleidelijk los gelaten door de ondergrond zodat het stroomafwaarts stroomt. Dit zorgt ervoor 

dat de water toevoer vanuit de highlands het gehele jaar verzekerd is. Echter, als de bossen 

in de highlands verdwijnen, zal minder water in de ondergrond infiltreren en zal dit water 

verloren gaan. Immers, het regulatie systeem is dan verdwenen waardoor het water in de 

natte tijden direct zal wegstromen en er in de droge tijd geen water meer beschikbaar zal zijn 

(Turpie,2005). Hoewel niet alleen bos maar ook grasland en andere begroeiing invloed heeft 

op de waterbalans in een bepaald gebied, zal dit om de redenen zoals vermeld in eerdere 

paragrafen niet worden meegenomen. Er is zoals blijkt uit gegevens uit de paragraaf 

landgebruik en urbanisatie een sterke afname te zien van natuurlijke bos in het Pangani river 

basin.  
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Toename van de zoutconcentratie 

 

In verschillende reservoirs en meren in het basin is er sprake van een toename van de 

zoutconcentratie. In Lake Jipi is de diepte van het meer significant afgenomen door de hoge 

zoutconcentratie. Dit betekent dat er minder water overgebleven is in het meer (GIWA,2004). 

Ook in het Nyumba ya Mungu reservoir is sprake van verzilting. Door de grote opslag 

capaciteit van het reservoir is het volume van het meer echter tot op heden niet afgenomen 

(GIWA,2004).  

 

Watervervuiling 
 

Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van vervuiling van de rivieren in het Pangani river basin. 

(IUCN,2009, IUCN, 2007). De waterkwaliteit van rivieren in het basin neemt af naarmate de 

rivier verder stroomafwaarts komt. (IUCN,2007) Hier zijn echter welk enkele uitzonderingen 

op.Een deel van de meest vervuilde rivieren is namelijk te vinden in de middelloop van het 

stroomgebied. De vervuiling die in de rivieren wordt aangetroffen is grotendeels gerelateerd 

aan het verhoogde zoutgehalte in het water, de verhoogde voedingstof concentraties, 

aanwezigheid van bacteriën en vergaand organisch materiaal en de troebelheid van het 

water. De hoofdveroorzakers hiervan zijn de landbouw en het  lokaal urbaan gebruik van 

water voor het wassen en het verwijderen van afval (IUCN, 2007). Tevens is er in sommige 

rivieren sprake van een zeer lage concentratie van zuurstof in het water. Dit komt 

voornamelijk voor in de rivieren en wateren gelegen rondom de pangani falls en in het upper 

estuary (IUCN, 2007).  Een overzicht van de waterkwaliteit in de verschillende gebieden van 

het basin is te vinden in figuur 12. 

 

 

 

 

                                                                      Figuur 12: Mate van vervuiling   
                                                                                                       Weergeven in health   
                                                                                                       Category (IUCN,2007)           
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Water weed  
 
De groei van de plant Typha is op Lake Jipi een groot probleem. Door een ongecontroleerde 

groei is bijna het gehele Lake Jipi bedekt met begroeiing. Deze ongecontroleerde groei is 

ontstaan door een verhoogd gehalte aan voedingsstoffen in Lake Jipi. De volledige 

bedekking van het meer met de plant Typha zorgt voor een dalende waterkwaliteit en 

daardoor een dalende waterbeschikbaarheid (IUCN,2009). 

 
 
4.2.7 Milieu bewustzijn 
 

Het milieubewustzijn beïnvloedt de houding van de maatschappij ten opzichte van het 

spaarzaam omgaan met water. Uit verschillende artikelen blijkt dat het in het Pangani river 

basin slecht gesteld is met het milieubewustzijn. Er is in het basin een algeheel gebrek aan 

milieubewustzijn (IUCN,2009). Men is zich er niet van bewust wat voor invloed het gebruik 

van water en het dumpen van afval in het water heeft op de omgeving (IUCN,2007). 

Tevens is er een gebrek aan wetten en regels die er voor zorgen dat men spaarzaam 

en wijs met water omgaat (IUCN,2007). Door dit gebrek aan besef en het gebrek aan wetten 

stuiten initiatieven die het spaarzaam omgaan met water promoten, zoals het managen van 

de waterhoeveelheid door middel van het prijzen van water, op veel weerstand (IUCN, 2007). 

Het gaat zelfs zo ver dat lokale gemeenschappen overheidsinterventies om het watergebruik 

te managen tegen gaan en controleposten van de overheid hiervoor vernielen 

(Ngereza,2005). 

 
4.2.8 Overheidsprogramma’s 
 

Overheidsprogramma’s beïnvloeden de vraag naar en het aanbod van vers water door 

campagnes en projecten. In 1991 is het Pangani river basin water office opgericht met een 

tweeledig doel. Ten eerste wil men door het invoeren van waterrechten het water beter en 

eerlijker verdelen, zodat er minder mensen een tekort aan water hebben. Ten tweede wil 

men de efficiëntie van de traditionele irrigatie systemen verhogen zodat er meer water 

beschikbaar is voor andere doeleinden (Shaghude, 2006). 

 

Allocatie van waterrechten 

 

Het waterrechtenbeleid is uitgevoerd als een water conservatie strategie. Met dit beleid 

werden watergebruikers verplicht om waterrechten aan te vragen bij het PBWO als ze water 

wilden gebruiken. De kosten van deze waterrechten zijn afhankelijk van het doel waarvoor 

men het water wil gebruiken (Mujhawuzi,2001). De belangrijkste reden voor het invoeren van 
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het waterrechten systeem is om de verschillen abstracties van water te controleren en er zo 

voor te zorgen dat ook de mensen die benedenstrooms leven genoeg water ter beschikken 

hebben. Tevens hebben de hydro-elektrische centrales, die een groot waterverbruik hebben, 

een belangrijke rol gespeeld in het streven naar een waterrechten systeem (Shaghude,2006). 

Immers, de hydro-elektrische centrales zijn van groot belang voor Tanzania, omdat een groot 

deel van de gebruikte elektriciteit hier wordt opgewekt. Het opzetten van dit water systeem is 

niet zonder problemen verlopen. De traditionele watergebruikers boden grote weerstand 

tegen het aanvragen van waterrechten. Zij geloven dat water een geschenk van god is waar 

men niet voor hoeft te betalen (Shaghude, 2006). Daarnaast ontbreekt het een groot deel 

van de lokale bevolking in de rurale gebieden aan kennis en informatie over de manier 

waarop de overheid het waterbeleid uitvoert (Orindo & Huggins,2005). Men is niet voldoende 

geïnformeerd over dergelijke zaken als waterrechten, waar ze recht op hebben, wanneer 

vergunningen nodig zijn, de procedure bij het aanvragen van dergelijke rechten, de 

watergebruikvergoeding en hun verantwoordelijkheden (Orindo & Huggins,2005). Tevens 

betalen arme mensen relatief veel voor het gebruik van legale water abstracties.  Hierdoor is 

er in grote mate sprake van illegale water abstracties (Makule,1998) zoals ook tabel 3 

illustreert. 

 

Legale en illegale waterrechten in het Pangani river Basin:   

Naar: (Mujwahuzi 2001, IUCN, 2003)      

Regio  Legale waterrechten Illegale waterrechten 

Kilimanjaro 431   1.497    

Arusha  291   96    

Tanga  202   501    

Totaal   1028     2.094     
Tabel 3: Legale en illegale waterrechten in het Pangani river Basin ( Mujwahuzi,2001, IUCN, 2003) 

 

Op dit moment is er niet genoeg water in het Pangani river basin om aan de vraag te voldoen 

(Gef,2006). De water allocatie, zoals geregeld door het PBWO, wordt voornamelijk beïnvloed 

door belangen van de nationale overheid en er wordt niet genoeg rekening gehouden met de 

deelname van lokale partijen in het watermanagement. Daarnaast is er een gebrek aan 

betrouwbare data met betrekking tot de hoeveelheid beschikbaar water en de watervraag 

van lokale individuen (Shaghude,2006). Hierdoor is het overheidsbeleid zoals gevoerd in het 

Pangani river basin zeer inefficiënt en is er in grote mate sprake van illegale water 

abstracties.  
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Verbetering van de efficiëntie van de traditionele irrigatie systemen. 

 

Om de water verliezen te minimaliseren werden er control gates op specifieke locaties in het 

traditionele irrigatie netwerk aangebracht. Tevens is een deel van de sloten van de 

irrigatiesystemen bekleed met plastik om zo het weglek verlies te minimaliseren. 

(Shaghude,2006). Deze twee maatregelen zouden voor een waterbesparing van 20 tot 50 

procent (Makule,1998) moeten zorgen.  Ze kunnen echter slechts beschouwd worden als 

korte termijn maatregelen. Zelfs met een besparing van 20 tot 50 procent los je het 

waterprobleem in het basin niet op (Shaghude,2006). Men zou moeten streven naar het 

verschuiven van de technieken van kanaalirrigatie naar pijpleidingen. Met deze techniek 

wordt een veel grotere hoeveelheid water bespaard (Shaghude, 2006). Echter bij het 

aanpassen van de irrigatiesystemen van irrigatie via kanalen naar pijpleidingen zou er veel 

geld geïnvesteerd moeten worden. 

 
4.2.9 Klimaatverandering 
 

Klimaatverandering zal naar verwachting de hydrologische cyclus beïnvloeden door het 

veranderen van de regenval en verdampingspatronen. Als de aarde blijft opwarmen is een 

algemene intensivering van de waterkringloop te verwachten. In een warmer klimaat zullen 

grotere hoeveelheden water verdampen uit planten, de bodem en water instanties wereldwijd 

wat zorgt voor  meer waterdamp in de atmosfeer en zo tot meer regen. Dit zal op zijn beurt, 

de kans verhogen op hydrologische extremen, zoals overstromingen maar ook in sommige 

gebieden tot het vaker voorkomen van intensieve droogte (Conner,1999). 

Het Pangani river basin staat onder grote invloed van globale en regionale 

klimaatveranderingen, zowel natuurlijke als door de mens veroorzaakte 

klimaatveranderingen, die een significante bijdrage leveren aan de afname van het 

beschikbare water in het basin (Shaghude,2005). Deze klimaatveranderingen en de 

gevolgen daarvan komen op drie verschillende manieren naar voren, te weten: Temperatuur 

en evaporatie, Regenval en Verdwijnende gletsjers. Deze drie thema’s zullen afzonderlijk 

worden behandeld. 

 

Temperatuur en evaporatie 

 

Omdat er geen gedetailleerde gegevens zijn over de temperatuur in het gehele Pangani river 

basin, zal de regio rond de Kilimanjaro als indicator genomen worden. Hoewel dit 

beperkingen met zich mee brengt, doordat er lokale verschillen kunnen bestaan ten opzichte 
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van de temperatuur binnen het gehele basin, is met in achtneming van deze beperking toch 

voor deze methode gekozen. 

De temperaturen in de regio van de Kilimanjaro zijn in de jaren 1951-1960 gestegen, 

in de jaren 1960-1981 ongeveer gelijk gebleven of zelfs iets gedaald en in de jaren 1981 tot 

en met 1995 gestegen (Agrawal, 2003). Uit metingen van een temperatuurstation in 

Amboseli ten noorden van de Kilimanjaro blijkt dat sinds 1976  tot 2000 de gemiddelde 

temperatuur met 0.275 graden per jaar is gestegen. Deze stijging komt het duidelijkst naar 

voren in de heetste maanden van het jaar, februari en maart (Altman, ea, 2002). Een hogere 

temperatuur zorgt voor meer evaporatie waardoor er minder water beschikbaar is (Altman, 

Ea, 2002). 

 

Regenval 

 

Regenval data van vier weerstations op de zuidelijke hellingen van de Kilimanjaro laten een 

dalende trend zien. Zoals ook in tabel 4 is te zien, is er sprake van een afname van tussen 

de 2.5 mm en 12.02 mm regen per jaar, gedurende de afgelopen 60 tot 100 jaar (Agrawala 

e.a., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: afname van regenval gemeten vanaf vier meteorologische stations op de zuidelijke hellingen van de 

Kilimanjaro (Shaghude,2006) 

 
Bosbranden 

 

Recente studies van het Ngereza (2003) laten zien dat het grootste gevaar van 

temperatuurstijgingen en dalende regenval een verhoogd risico op bosbranden is. 

Bosbranden hebben al een substantiële impact gehad op de hydrologische balans in het 

Pangani river basin (IUCN,2007). Door bosbranden zijn grote delen bos op de hellingen van 

de Kilimanjaro verdwenen (Ngereza,2003). Hoewel de meeste van deze bosbranden 

ontstaan door menselijke activiteiten als honing winning, gras verbranding voor het 

uitbreiden van hun landbouwgebied, en stropen (Agrawala, e.a. 2003, Hemp 2005) worden 

de verwoestende effecten van deze branden in grote mate versterkt door de droogte 
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(Shaghude,2006). Naast het verdwijnen van grote delen bos op de helling van de Kilimanjaro 

hebben bosbranden nog op een tweede manier invloed op het klimaat. Roetdeeltjes 

uitgestoten door verbranding van biomassa zijn verantwoordelijk voor het verminderen van 

de bewolking boven de tropen (Ackermann et al., 2000, Rosenfeld, D., 1999), en met nog 

meer ernstige gevolgen voor de hydrologische cyclus boven de Indische oceaan (Satheesh, 

S.K. & V. Ramanathan, 2000, Lelieveld e.a., 2001). De zwarte deeltjes vangen zoveel 

warmte dat de wolken zijn 'weggebrand'. Rook van verbranding van biomassa, als mede de 

rook van de luchtverontreiniging in steden, onderdrukken neerslag of kunnen zelfs de 

neerslag laten verdwijnen over een groot gebied (Rosenfeld, D., 2000). 

 

Verdwijnende Gletsjers 

 

Sinds de kleine ijstijd rond 1850 is er sprake van een afname van de ijsbedekking van de 

Kilimanjaro. Deze afname wordt veroorzaakt door natuurlijke klimaatveranderingen, 

voornamelijk door een afname in de regionale neerslag, maar lijkt te versnellen door een 

opwarming van de aarde die waargenomen is in de tweede helft van de 20ste eeuw 

(IUCN,2009). Over dit laatste punt bestaat echter discussie. Hoewel men het eens is over de 

afname van de ijskappen zoals in de volgende paragraaf beschreven zal worden, bestaat er 

geen eenduidigheid over de oorzaak van deze afname. Thompsons e.a. (2002) stellen dat 

de afname van de oppervlakte van gletsjers toeneemt door opwarming van de aarde terwijl 

Mölg e.a. (2008) beweren aan de hand van een studie die zij hebben uitgevoerd dat dit niet 

mogelijk is. Mölg e.a. laten in hun studie zien dat de gemiddelde temperatuur boven op de 

Kilimanjaro -7˚ Celsius is, met een variatie per maand van slechts 2˚ Celcius. Dit betekent 

dat de temperatuur nooit hoger wordt dan -5˚ Celsius. (Mölg e.a.,2008) Volgens 

natuurkundige wetten smelt ijs niet bij een temperatuur onder de 0˚ celcius. Daardoor heeft 

volgens hen de afname van ijsbedekking op Kilimanjaro dan ook niets te maken met de 

opwarming van de aarde. Er liggen twee andere processen ten grondslag aan het verdwijnen 

van de ijsbedekking op de Kilimanjaro. De gletsjers boven op de Kilimanjaro verdwijnen 

hoofdzakelijk door een droog klimaat en een overvloedige radiatie van de zon. Daarnaast 

zijn de gletsjers extreem gevoelig voor variatie in neerslag (Mölg e.a.,2008). Er is sprake van 

een duidelijke afname van de ijsbedekking van de Kilimanjaro. In 1976 kende de ijskap nog 

een afmeting van 4.2 km2 (Hastenrath & Greischar,1997) terwijl er in het jaar 2002 nog 

slechts 2.6 km2 van over is (Thompson e.a., 2002).Daarnaast laten metingen, die tussen 

2000 en 2001 op de Kilimanjaro hebben plaats gevonden, zien dat niet alleen de oppervlakte 

van de ijskap afneemt maar dat de ijskap ook in snel tempo dunner wordt (Thompson e.a., 

2002). In figuur 13 is te zien dat de ijskap op de Kilimanjaro tussen 1962 en 2000 met 
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ongeveer 55 procent is afgenomen en onderzoekers zijn het er over eens dat in 2020 de 

ijskap op Kilimanjaro volledig verdwenen zal zijn (Shaghude,2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Afname van de gletsjers op Mount Kilimanjaro in km2 (Thomson, ea. 2002) 

 

Hoewel de afname en het verdwijnen van de ijskap op de Kilimanjaro niet te ontkennen valt, 

is het wel belangrijk om te beseffen dat de impact van het verdwijnen van de ijskap op 

natuurlijke en menselijke systemen zeer gering is (Turpie, 2005). Slechts twee rivieren 

ontspringen direct vanuit de gletsjer. Het overgrote deel van de rivieren wordt gevoed door 

water ontstaan door regenval (Turpie, 2005). Het verdwijnen van de gletsjer zal dus een zeer 

beperkt effect hebben op de beschikbare hoeveelheid water binnen het Pangani river basin 

(Kaser e.a., not publiced). Observaties van droge rivierbedden zijn niet noodzakelijk 

indicatoren van lange termijn klimaatveranderingen of krimpende gletsjers, maar blijken veel 

vaker een resultaat te zijn van bosdegradatie op de hellingen van de Kilimanjaro of de 

toegenomen watervraag door de groeiende bevolking in de afgelopen 40 jaar (Turpie,2005). 
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4.3 Hoe verhouden de factoren die ten grondslag liggen aan het water tekort in het Pangani 

river basin zich tot elkaar? 

 

Om de interactie tussen en het belang van de verschillende factoren die ten grondslag 

liggen aan het water tekort in het Pangani river basin te duiden, is een schematische 

weergave van de werkelijkheid gemaakt en in figuur 14 weergegeven. Hoewel deze 

weergave zeker niet uitputtend is en door een gebrek aan informatie misschien ook niet 

volledig juist, geeft het een duidelijk beeld van de opgedane inzichten verkregen uit het 

bestuderen van de verschillende literatuur. 

 

Figuur 14: Schematische weergave van oorzaken van de watercrisis 

 

Door een groei van de bevolking in het Pangani river basin is de vraag naar water 

toegenomen, immers elk mens heeft behoefte aan water. Als er meer mensen zijn zal de 

vraag naar water dan ook stijgen. Zoals in de vorige deelvraag al besproken is, is er in het 

Pangani river basin sprake van een sterke bevolkingsgroei. Hierdoor heeft deze factor dus 

een grote invloed op de watercrisis in het basin. Hoewel de vraag naar water vele malen 

groter is dan de menselijke consumptie, heeft de mens door zijn activiteiten een zeer grote 

invloed op de watersituatie. De bevolkingsgroei zorgt niet alleen voor een directe stijging van 

de watervraag maar heeft ook indirect invloed op de watersituatie in het Pangani river basin.  

Door een groei van de bevolking is er een grotere druk op het beschikbare land ontstaan en 

zijn grote delen bos omgezet in landbouw grond (Shaghude,2005). Er is dus sprake van een 

veranderend landgebruik. Dit veranderende landgebruik heeft invloed op de vraag naar 



 51 

water doordat er meer hectare geïrrigeerde akkerbouw zijn ontstaan (Shaghude,2005). 

Tevens is het stijgende bevolkingsaantal een van de hoofdoorzaken van de toenemende 

urbanisatie (Mbonile,2005). Deze urbanisatie heeft een directe invloed op de watervraag. De 

meeste van dit soort urbane centra zijn afhankelijk van water dat naar de centra wordt 

toegepompt. Recente data laat zien dat de waterconsumptie in deze bevolkingscentra nu 

500 maal zo groot is als in 1950, toen de eerste infrastructuur voor het water werd aangelegd 

(Mbonile,2005). Via de mate van afnemende milieukwaliteit heeft de indicator veranderend 

landgebruik nog meer invloed op de water situatie. Door het veranderende landgebruik 

neemt de hoeveelheid bos en andere soorten begroeiing af wat zorgt voor een afnemende 

milieukwaliteit. Zoals in de vorige deelvraag reeds besproken, heeft de hoeveelheid bos en 

andere soorten begroeiing in bepaalde gebieden een grote invloed op de beschikbare 

hoeveelheid water, waardoor deze indicator een belangrijke invloed heeft op de watercrisis in 

het Pangani river basin. Andere belangrijke indicatoren voor de afnemende milieukwaliteit 

zijn, verzilting, watervervuiling, water weed. Ze kunnen niet direct worden gekoppeld aan 

veranderend landgebruik maar hebben toch een bijdrage aan de watercrisis. De mate van 

afnemende milieu kwaliteit en hierbinnen de afname van bossen en andere begroeiing, wordt 

echter niet alleen beïnvloed door veranderend landgebruik maar ook door 

klimaatveranderingen. Recente studies van het Ngereza (2003) laten zien dat het grootste 

gevaar van temperatuurstijgingen en dalende regenval een verhoogd risico op bosbranden is. 

Want hoewel de meeste van deze bosbranden ontstaan door menselijke activiteiten, worden 

de verwoestende effecten van deze branden in grote mate versterkt door de droogte. 

Bosbranden hebben al een substantiële impact gehad op de hydrologische balans in het 

Pangani river basin (IUCN,2007). Immers door bosbranden zijn grote delen bos op de 

hellingen van de Kilimanjaro verdwenen (Ngereza,2003). Tevens heeft de indicator 

toenemende bevolking ook invloed op de toenemende energie. Namelijk, waar meer mensen 

zijn wordt ook meer energie gebruikt. Daarnaast heeft de economische groei invloed op de 

energie consumptie. Door een toenemende vraag naar energie, die wordt veroorzaakt door 

een groeiende bevolking en economische hervorming, worden er steeds meer dammen 

gebouwd met als doel ruimte te bieden aan hydro-elektrische centrales (Urt,1997).   

Klimaatverandering, in de vorm van de afname van de hoeveelheid gletsjers, een afname 

van de regenval en een toename van de temperatuur, heeft een directe invloed op de 

beschikbare hoeveelheid water. Maar zoals zojuist geïllustreerd is er ook een indirecte 

invloed.  De economische situatie heeft grote invloed op de vraag naar water. Doordat de 

sociaal-economische situatie in het Pangani river basin gebaseerd is op geïrrigeerde 

agricultuur zoals Coffee estates, Sugar estates, Flowers, en kleinschalige irrigatie voor lokale 

boeren, is er een enorme vraag naar water in het basin voor irrigatie. Maar liefst 75 procent 

van de waterconsumptie in het basin is gerelateerd aan deze geïrrigeerde agricultuur. 
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Overheidsprogramma’s hebben invloed op zowel de vraag naar water als op het aanbod 

van water. Ze hangen in dit geval ook samen met het milieubewustzijn, zoals in deelvraag 

twee wordt geïllustreerd. Als er weinig milieubewustzijn is, is het moeilijk voor de overheid 

om managementprojecten op te zetten. De wil bij mensen om mee te helpen zal laag zijn, 

omdat men de noodzaak niet ziet.  Uit de vorige deelvraag valt ook af te leiden dat 

technologische ontwikkelingen een zeer belangrijke invloed hebben op de watervraag. 

Maarliefst 62.9 procent van het aanwezige water in het basin wordt gebruikt voor small 

scale irrigation (Turpie,2005). Deze kleinschalige irrigatie is over het algemeen gebaseerd 

op inefficiënte traditionele irrigatie technieken (Turpie, 2005). Bij het gebruik van deze vorm 

van irrigatie wordt slechts 15 procent van het water effectief gebruikt (IUCN,2007). Zou je 

de efficiëntie van deze systemen door middel van het gebruik van moderne technieken 

verhogen, dan zou dit een enorme waterbesparing kunnen opleveren.  

 

Conclusie  

 

De verschillende oorzaken van de watercrisis zijn niet los van elkaar te zien, maar 

onderling sterk met elkaar verweven, zoals wordt geïllustreerd in figuur 14. Toch zal er 

getracht worden de verschillende oorzaken te rangschikking om zo aan te geven welke 

oorzaken daadwerkelijk de grootste bijdrage leveren aan de water crisis. Doordat er geen 

meetinstrument bestaat om de oorzaken systematisch te rangschikken, zal dit gebeuren 

door middel van argumenten gevonden in de literatuur. De rangschikking zou dus als 

normatief over kunnen komen. De vier belangrijkste oorzaken van de watercrisis in het 

Pangani river basin zullen worden uiteengezet. 

Als belangrijkste hoofdoorzaak voor de watercrisis in het Pangani river basin kan de 

sociaal-economische situatie worden gezien. Doordat de economie gebaseerd is op 

geïrrigeerde agricultuur wordt maar liefst 75 procent van het water gebruikt voor deze 

doeleinden. 

  Als tweede hoofdoorzaak van de watercrisis wordt de bevolkingsgroei gezien. 

Bevolkingsgroei kan, zowel direct als ook indirect via stijgend energie gebruik, veranderend 

landgebruik en mate van afnemende milieu kwaliteit, als initiator van de watercrisis worden 

gezien. De afgelopen 14 jaar (sinds 1988) is de populatie van Arusha bijvoorbeeld 2.1 maal 

gegroeid en in de gebieden rond om het Armurera district en in Moshi met respectievelijk 

1.6 en 1.5 maal (IUCN,2005). Door de stijging is er extra behoefte aan water ontstaan, om 

ook deze mensen te kunnen voorzien. Daarnaast heeft de stijgende bevolking geleid tot 

druk op het aanwezige land waardoor men bossen heeft gekapt, welke een belangrijke 

functie hebben in de watervoorziening in het Pangani river basin. Tenslotte heeft de 
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stijgende bevolking gezorgd voor een toename van de energieconsumptie waardoor veel 

water verloren gaat aan hydro-elektrische centrales. 

  Een derde zeer belangrijke oorzaak voor de waterproblemen kan gevonden worden 

in de gebrekkige technologische ontwikkelingen met betrekking tot irrigatie. 62.9 procent 

van het aanwezige water in het basin wordt gebruik voor small scale irrigation 

(Turpie,2005). Deze kleinschalige irrigatie is over het algemeen gebaseerd op zeer 

inefficiënte traditionele irrigatie technieken (Turpie, 2005), waarbij slechts 15 procent van 

het water effectief wordt gebruikt (IUCN,2007).  

Als vierde en laatste hoofdoorzaak van de watercrisis kan klimaatverandering 

worden gezien. Zowel de directe invloed van klimaatverandering, in de vorm van de 

afname van de hoeveelheid gletsjers, een afname van de regenval en een toename van de 

temperatuur op de hoeveelheid beschikbaar water, als de indirecte invloed van het gevaar 

van temperatuurstijgingen en dalende regenval die een verhoogd risico op bosbranden 

veroorzaken. Hierdoor is er een afname van bossen en andere begroeiing, wat een grote 

invloed heeft op de watersituatie. 
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Hoofdstuk 5 Het Upper ewaso ng’iro basin 

 

5.1 In welke mate is er sprake van een water tekort in het Upper ewaso ng’iro basin ? 

 
5.1.1 Het water tekort in het Upper ewaso ng’iro basin 
 

Omdat er over de totale beschikbare waterhoeveelheid in het Upper ewaso ng’iro basin geen 

gegevens bestaan is het niet mogelijk om de theorie van Falkenmark op deze casus toe te 

passen. De kritiekpunten die vanuit deze casus naar voren komen op de theorie van 

Falkenmark zullen in de volgende paragraaf wel worden uiteengezet. 

Er zijn, zoals ook in het theoretisch kader besproken is, enkele kanttekeningen te 

plaatsen bij de Falkenmark waterstress indicator. De kanttekeningen die in de casus van 

Upper ewaso ng’iro basin naar voren komen zullen in de deze paragraaf worden besproken. 

Doordat zowel de bevolking als de hoeveelheid beschikbaar water in het basin niet 

evenredig ruimtelijk verdeeld zijn is er niet in elk gebied binnen het basin sprake van 

eenzelfde mate van water stress. Er is in het geval van het Upper ewaso ng’iro basin sprake 

van een waterrijk Higland en een waterarm Lowland (Gichuki,ea, 2004). Omdat de regenval 

primair wordt beïnvloed door de vochtdragende stromingen en de hoogte en ligging van de 

gebieden is er een groot verschil in regenval tussen de highlands en lowlands. In de 

bosgebieden op Mount Kenya is er sprake van 1500 mm neerslag per jaar terwijl in de aride 

gebieden in de lowlands slechts 350 mm regenval per jaar valt. Hierdoor is er een groot 

verschil in de water beschikbaarheid tussen de higlands en de lowlands (Gichuki,ea, 2004). 

Zoals de waterbeschikbaarheid grote regionale verschillen kent zijn deze ook te vinden in de 

bevolkingsdichtheid in het Upper ewaso ng’iro basin. Gemiddeld wonen er 60 personen per 

vierkante kilometer, maar er bestaan grotere regionale verschillen (Gichuki,ea,2004). In de 

kleinschalige landbouw gebieden in de highlands is er sprake van een bevolkingsdichtheid 

van 212 personen per vierkante kilometer terwijl in de aride gebieden op de plateaus slechts 

24 personen per vierkante kilometer wonen (Liniger, Gichuki & Kironchi,1998). Hieruit blijkt 

dus dat ook de bevolking niet evenredig ruimtelijk is verdeeld over het basin, wat betekent 

dat er dus niet overal in het basin een gelijke watervraag bestaat. 

De kwaliteit van het water wordt tevens niet mee genomen in Falkenmarks 

waterstress indicator .Toch heeft ook deze variabele invloed op de beschikbaarheid van het 

water in het Upper ewaso ng’iro basin. Immers, de landbouw is de belangrijkste 

watervervuiler in het basin door nitraten, sulfaten, fosfaten en pesticide (Mutisja & Tole, 

2010). Uit resultaten van de studie van Mutisja en Tole blijkt dat er hoge concentraties 

nitraten en fosfaten in verschillende rivieren binnen het basin gevonden zijn, waardoor het 

water in deze rivier minder goed bruikbaar is voor de mens (Mutisja & Tole, 2010). 
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Een variabele die niet in het theoretisch kader behandeld wordt maar toch een 

belangrijk factor blijkt te zijn in de waterbeschikbaarheid in het Upper ewaso ng’iro basin, is 

de tijdsperiode waarin het water beschikbaar is. 

De waterbeschikbaarheid varieert gedurende het jaar door de regenval 

karakteristieken. Terwijl in het regenseizoen sprake is van overvloedig water, bestaan er in 

het droge seizoen droogtes (Ngigi,2007). Er bestaan vier klimatologische seizoenen in het 

Upper ewaso ngi’ro basin (Aeschbacher,2003). 

- Het droge seizoen, dat loopt van midden december tot midden maart. In deze periode is er 

sprake van bijna geen regenval.  

- Het lange regenseizoen, dat loopt van midden maart tot juni. In deze periode is er sprake 

van intensieve regenval. 

- Het continentale regenseizoen, dat loopt van juli tot midden oktober. In deze periode is er 

sprake van een aantal regenval momenten. 

- Het korte regenseizoen, dat loopt van midden oktober tot midden december. In deze 

periode is er sprake van intensieve regenval. 

Uit deze gegevens blijkt dat er niet op elk tijdstip eenzelfde water tekort bestaat in het basin 

terwijl de Falkenmark waterstress indicator hier wel vanuit gaat. 

De laatste variabele die essentieel blijkt te zijn voor de hoeveelheid water die ter 

beschikking is en die niet wordt meegenomen in de theorie van Falkenmark is de 

bodembedekking. Natural forest cover encourages infiltration of water during the rainy 

season, which is then released gradually, maintaining flows throughout the year (Turpie, e.a, 

2003). Uit de studie van Turpie en andere onderzoekers blijkt bos en andere begroeiing een 

positievere invloed te hebben op de waterbalans dan bijvoorbeeld landbouwgrond. Maar 

zoals tevens gesteld in deelvraag een heeft niet alleen bosbedekking maar ook andere 

begroeiing zoals grasland en dergelijke grote invloed op de watersituatie. Doordat de 

bodembedekking in het Upper ewaso ng’iro basin de laatste jaren is veranderd is ook de 

waterbeschikbaarheid veranderd.  
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5.1.2 Rivier stroomdata analyse 

 
In de casus van het Upper ewaso ng’iro basin is er sprake van unieke stroomdata in de vorm 

van tijdreeksen van de stroomdata van zeven verschillende rivieren binnen het basin. De 

watersituatie en het verloop van de watersituatie in de afgelopen 65 jaar zal aan de hand van 

deze data in de volgende paragrafen worden uiteengezet. Om een trend in de rivierdata te 

herkennen wordt er gebruik gemaakt van lineaire regressie. De lineaire regressie analyses 

zullen worden besproken aan de hand van relevantie en significantie in de vorm van hun 

Correlatie coëfficiënt, Determinatie coëfficiënt en hun significantie niveau. 

 

Correlatie Coëfficiënt 

Een waarde van de correlatie coëfficiënt dichtbij of gelijk aan 0 betekent dat er weinig of 

geen lineair verband tussen y en x bestaat. Daarentegen geld dat hoe dichter de Correlatie 

Coëfficiënt tot 1 of -1 nadert, des te sterker is het lineaire verband tussen y en x.  De 

interpretatie van het krachtverband van de R is in tabel 5 weergegeven. Positieve waarden 

van de Correlatie Coëfficiënt betekenen een positieve samenhang tussen y en x; dat wil 

zeggen dat y toeneemt als x toeneemt (McClave, e.a., 2003). De Correlatie coëfficiënt is in 

de regressie analyse output van spps weergegeven als de R. 

 

Determinatie coëfficiënt 

De determinatie coëfficiënt representeert de fractie van de totale steekproefspreiding rond y, 

die verklaard wordt door het lineaire verband tussen y en x (Mcclave, e.a., 2003). De 

interpretatie van het krachtverband van de R square is in tabel 5 weergegeven. De 

determinatie coëfficiënt is in de regressie output van spss weergegeven als de R square. 

 

Significantie 

Aan de hand van de F-toets kan nagegaan worden of het model significant is. Wanneer het 

significantie niveau wat behoorde bij de F statistiek kleiner dan 0,05 is, kan gezegd worden 

dat het model bij een betrouwbaarheid van 95procent significant is.  

 

Er zijn stroomdata beschikbaar van de Nanyuki, Ontulili, Timau, Likii, Rongai, Naro Moru en 

burguret rivieren. De ligging van deze rivieren is in figuur 15 weergegeven. 
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Figuur 15: Het gebied rondom Mount Kenya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel : 5 Interpretatie kracht verband van de R en R2 (Mcclave, e.a., 2003) 
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Figuur 16 : Regressie lijnen van de stroomdata 

 
Maakt men gebruik van een lineaire regressieanalye om een trend te vinden in de 

stroomdata, dan komt men tot de lineaire regressie lijnen zoals geschetst in figuur 16. Deze 

regressie lijnen zullen in volgende paragrafen per rivier worden besproken. De volledige 

output van de regressieanalyse is in de bijlage 1 te vinden. 

 

Nanyuki 

 

De regressielijn voor de data van de Nanyuki rivier laat een dalende trend zien in de 

hoeveelheid water in M3/s. De gemiddelde daling is 0.006 m3/s per jaar. Echter zijn er hierbij 

wel een aantal kanttekeningen te maken, want hoewel de regressie analyse wel statistisch 

significant ( Sig = 0.002) is mag men twijfelen aan de relevantie. Immers de R (0.385) en de 

R square (0.148) waarden duiden op een zwak verband. Dat betekent dat er slechts een 

zwak lineair verband bestaat tussen het tijdsverloop en het verloop van de rivierstroom data 

en dat slechts een klein deel van de variatie in de populatie wordt verklaard door de 

geschetste trendlijn.  

 
 
Likii 
 

De regressielijn voor de data van de Likii rivier is niet significant (0.139) wat betekent dat er 

geen relatie kan worden veronderstelt tussen het tijdsverloop en het verloop van de 

rivierstroomdata. Hierdoor kan er dus ook geen trend worden waargenomen. 

 
Ontulili 
 

De regressielijn voor de data van de Ontulili rivier laat een dalende trend zien in de 

hoeveelheid water in M3/s. De gemiddelde daling is 0.004 m3/s per jaar. Echter zijn er hierbij 
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wel een aantal kanttekeningen te maken. Want hoewel de regressie analyse wel statistisch 

significant ( Sig = 0.048) is mag men twijfelen aan de relevantie. Immers de R (0.257) en de 

R square (0.066) waarden duiden op een zeer zwak verband. Dat betekent dat er slechts 

een zwak lineair verband bestaat tussen het tijdsverloop en het verloop van de rivierstroom 

data en dat slechts een klein deel van de variatie in de populatie wordt verklaard door de 

geschetste trendlijn.  

 
 
Timau 
 

De regressielijn voor de data van de Timau rivier laat een dalende trend zien in de 

hoeveelheid water in M3/s. De gemiddelde daling is 0.002 m3/s per jaar. Echter zijn er hierbij 

wel een aantal kanttekeningen te maken, want hoewel de regressie analyse wel statistisch 

significant ( Sig = 0.003) is mag men twijfelen aan de relevantie. Immers de R (0.373) en de 

R square (0.0.066) waarden duiden op een zwak verband. Dat betekent dat er slechts een 

zwak lineair verband bestaat tussen het tijdsverloop en het verloop van de rivierstroom data 

en dat slechts een klein deel van de variatie in de populatie wordt verklaard door de 

geschetste trendlijn. 

 
Naro moru 
 

De regressielijn voor de data van de Naro Moru rivier laat een dalende trend zien in de 

hoeveelheid water in M3/s. De gemiddelde daling is 0.034 m3/s per jaar. Echter zijn er hierbij 

wel een aantal kanttekeningen te maken, want hoewel de regressie analyse wel statistisch 

significant ( Sig = 0.000) is mag men twijfelen aan de relevantie. Immers de R (0.505) en de 

R square (0.255) waarden duiden op een matig verband. Dat betekent dat er een matig 

lineair verband bestaat tussen het tijdsverloop en het verloop van de rivierstroom data en dat 

slechts een klein deel van de variatie in de populatie wordt verklaard door de geschetste 

trendlijn. 

 
 
Rongai 
 
De regressielijn voor de data van de Likii rivier is niet significant (0.849) wat betekent dat er 

geen relatie kan worden veronderstelt tussen het tijdsverloop en het verloop van de 

rivierstroomdata. Hierdoor kan er dus ook geen trend worden waargenomen. 
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Burguret 
 

De regressielijn voor de data van de Naro Moru rivier laat een dalende trend zien in de 

hoeveelheid water in M3/s. De gemiddelde daling is 0.007 m3/s per jaar. Echter zijn er hierbij 

wel een aantal kanttekeningen te maken, want hoewel de regressie analyse wel statistisch 

significant ( Sig = 0.008) is mag men twijfelen aan de relevantie. Immers de R (0.355) en de 

R square (0.112) waarden duiden op een zwak verband . Dat betekent dat er weinig lineair 

verband bestaat tussen het tijdsverloop en het verloop van de rivierstroom data en dat 

slechts een klein deel van de variatie in de populatie wordt verklaard door de geschetste 

trendlijn. 

 

Concluderend kan men dus stellen dat er sprake is van een afname van de hoeveelheid 

water die er per seconde door de rivier stroomt in 5 van de 7 rivieren en dat er dus in de 

afgelopen 65 jaar sprake is van een afnemende water toevoer. 
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5.1.3 Regressie analyse regenval / rivierstroomdata 

 
Er zou een relatie verondersteld kunnen worden tussen de stroomdata van de rivieren en de 

hoeveelheid neerslag die in dat jaar gevallen is. Er wordt verondersteld dat als er in een jaar 

meer neerslag valt dit zal leiden tot een grotere stroom water in de rivieren. Om deze 

veronderstelling te ondersteunen zullen er regressie analyses uitgevoerd worden tussen de 

stroomdata van de rivieren en de regenval. De regenval zal worden beschouwd als de 

onafhankelijke variabele en de stroomdata als de afhankelijke variabele. Hoewel de 

stroomdata van de rivieren en de neerslag data qua locatie niet exact overeenkomen, valt in 

beide locaties wel dezelfde trend te herkennen en kan men deze gegevens dus toch in 

combinatie gebruike. De spss output van de regressievergelijkingen zoals uitgevoerd is in 

bijlage 2 te vinden In de volgende paragrafen zullen de belangrijkste elementen uit de output, 

te weten de R, R2 en het niveau van significantie van de regressievergelijkingen worden 

besproken. 

 

Nanyuki 

 

In het geval van de Nanyuki rivier is er een matig verband te vinden tussen de rivierstroom 

en de regenval, met een R van 0.592. 35.1 procent(R2=0.351) van de variatie in de 

gegevens van de rivierstroom data wordt verklaard door de regenval. 

De relatie is bij een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent wel significant te noemen 

(Sig=0.005). 

 

Ontulili 

 

In het geval van de Ontutili rivier is er een sterk verband te vinden tussen de rivierstroom en 

de regenval, met een R van 0.75. Slechts 56.2 procent (R2=0.562) van de variatie in de 

gegevens van de rivierstroom data wordt verklaard door de regenval. 

De relatie is bij een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent wel significant te noemen 

(Sig=0.000). 

 

Timau 

In het geval van de Timau rivier is er een zwak verband te vinden tussen de rivierstroom en 

de regenval R 0.478. Slechts 22.8 procent (R2=0.228) van de variatie in de gegevens van de 

rivierstroom data wordt verklaard door de regenval. 

De relatie is bij een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent wel significant te noemen 

(Sig=0.000). 
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Likii 

 

In het geval van de Likii rivier is er een matig verband te vinden tussen de rivierstroom en de 

regenval, met een R van 0.507. Slechts 22.8 procent (R2=0. 0.228) van de variatie in de 

gegevens van de rivierstroom data wordt verklaard door de regenval. 

De relatie is bij een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent wel significant te noemen 

(Sig=0.000). 

 

Naro Moru 

 

De regressievergelijking voor de data van de Likii rivier is niet significant (0.637), wat 

betekent dat er geen relatie kan worden veronderstelt tussen de rivierstroom en de regenval. 

 

Rongai 

 

De regressievergelijking voor de data van de Likii rivier is niet significant (0.056) wat 

betekent dat er geen relatie kan worden veronderstelt tussen de rivierstroom en de regenval. 

 

Burguret 

 

In het geval van de Likii rivier is er een matig verband te vinden tussen de rivierstroom en de 

regenval, met een R van 0.662. Slechts 0.438 procent (R2=0. 438) van de variatie in de 

gegevens van de rivierstroom data wordt verklaard door de regenval. 

De relatie is bij een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent wel significant te noemen 

(Sig=0.000). 

 

Concluderend kan gesteld worden dat er bij vijf van de zeven rivieren sprake is van een 

significant verband tussen de rivierstroom en de regenval, wat betekent dat als er in een jaar 

meer neerslag valt dit zal leiden tot een grotere afvoer van water door de rivier bij vijf van de 

zeven rivieren. 
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5.1.4 Soorten watercrissen 

 

Access crisis  

 

Veel onderzoekers wijzen op de technologische, institutionele en financiële uitdagingen die 

gemoeid zijn met de ontwikkeling van de infrastructuur en systemen die nodig zijn om deze 

mensen van schoon water te voorzien. Zij stellen dat arme landen niet over het kapitaal 

beschikken om grote infrastructurele projecten uit te voeren, zoals het bouwen van 

waterzuiveringsinstallaties reservoirs en leidingstelsels. Zelfs als ze donorlanden hebben die 

hen leningen en kennis verschaffen voor het aanleggen van dit soort voorzieningen, hebben 

ze vaak niet de middelen om deze leningen terug te betalen. Andere problemen die optreden, 

zijn dat de systemen van de donorlanden niet voldoende zijn aangepast aan de lokale 

omstandigheden in het ontwikkelingsland of dat de kennis in het ontwikkelingsland niet 

aanwezig is om deze systemen te onderhouden (Lall e.a., 2008). 

97 procent van het aanwezige water in het Upper ewaso ng’iro basin wordt gebruikt voor 

irrigatie (Aeschbacher, ea, 2005). De drie belangrijkste irrigatie systemen die gebruikt 

worden zijn door middel van kanalen, buizen en pompen. 

De irrigatie systemen, gebaseerd op het aanleggen van kleine kanalen en sloten om 

zo het land van water te voorzien, zijn volgens Gikonyo zeer inefficiënt. Op dit moment is de 

efficiëntie in de kleinschalige irrigatie systemen zeer laag, slechts 25 tot 40procent van het 

water dat in deze systemen terecht komt wordt effectief gebruikt (Gichuki e.a., 2004). 

De oorzaak hiervan is een gebrek aan onderhoud (Brunner,1983). De meeste van deze 

irrigatiesystemen, gebaseerd op het aanleggen van kleine kanalen en sloten, zijn 

tegenwoordig echter niet meer in gebruik. Na de onafhankelijkheid van Kenia in 1963 

hebben veel blanke boeren hun boerderijen opgegeven en deze verkocht aan lokale mensen. 

Doordat het land van de blanke boeren in kleine delen werd verkocht en er geen organisatie 

is ontstaan voor het onderhouden van de kanalen zijn veel van deze irrigatie systemen 

tegenwoordig niet meer in werking (Aeschbacher,2003). 

De irrigatie systemen op basis van buizen waren begin jaren 80 ook al niet meer in 

werking omdat de nieuwe eigenaren, voornamelijk lokale kleinschalige boeren, de 

pijpleidingen hadden verkocht of niet onderhielden (Brunner,1983). Doordat de verouderde 

kanaal- en buissystemen niet goed meer werkten begonnen sommige boeren met het 

installeren van diesel pompen om zo hun gronden het hele jaar lang van water te voorzien 

(Aeschbacher,2003). Echter, momenteel zijn er in het gehele basin nog slechts vijf werkende 

dieselpompen te vinden (Aeschbacher,2003). Door een gebrek aan onderhoud, kennis en 

reserve onderdelen zijn veel van de pompen buiten gebruik (Aeschbacher,2003). Er bestaan 
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ook elektrische pompen, maar hiervan zijn er vandaag de dag eveneens maar vijf in gebruik, 

door een gebrek aan (betrouwbare) elektriciteit op veel plekken. 

Naast diesel- en elektrische pompen bestaan er in het basin nog turbines en windmolens 

met als doel het land te voorzien van water. Maar ook deze systemen zijn schaars door de 

hoge initiële kosten (Aeschbacher,2003). 

Aan de hand van deze feiten zou men kunnen stellen dat er in het Upper ewaso 

ng’iro basin sprake is van een Access crisis. Bekijkt men de statische gegevens met 

betrekking tot de water abstractie uit de rivier, dan ziet men dat er in het natte seizoen 

slechts 30 procent van het water gebruikt wordt (Aeschbacher,2005), wat dus inderdaad 

duidt op een Access crisis. Kijkt men echter naar het droge seizoen, het seizoen waarin het 

tekort het meest nijpend is, dan ziet men dat in dit seizoen 80 tot 100 procent van het 

beschikbare water daadwerkelijk ook gebruikt wordt (Aeschbacher,2003). In dit geval kan 

men dus niet spreken van een Access crisis. Ondanks de gebrekkige techniek wordt toch 

bijna al het beschikbare water gebruikt. 

 

Pollution crisis 

 

Verweven met het probleem dat  ‘The Access crisis’  wordt genoemd is ‘The pollution crisis’. 

Voor de meer dan een miljard mensen die geen toegang hebben tot veilig water is vaak het 

woord ‘veilig’ het grootste probleem. Terwijl er in veel landen tegenwoordig wel de 

infrastructuur is die leidt tot de beschikbaarheid van water is dit water in sommige gevallen 

vervuild. Het water bevat dan chemicaliën, microben of andere vervuilende stoffen die er 

voor zorgen dat het water niet meer bruikbaar is (Lall e.a., 2008). 

Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn over de watervervuiling in het gehele 

Upper ewaso ng’iro basin, zijn deze gegevens wel beschikbaar voor de rivieren Sirimon en 

Kongoni. Deze twee rivieren liggen in het noordelijke deel van het Upper ewaso ngi’ro basin 

en zullen worden gebruikt als indicator voor het gehele rivier basin. Hoewel een betere 

spreiding van de rivieren over het basin een betrouwbaarder resultaat zal opleveren, zal toch 

voor deze methode worden gekozen omdat er geen alternatief is. De locatie van de twee 

rivieren is in figuur 17 te zien. 

Er is een relatief hoge concentratie te zien van Nitrate nitrogen in het 

benedenstroomse deel van de rivier Kongoni (0.37mgl-1) in vergelijking tot het 

benedenstroomse deel van de rivier Sirimon (0.04mgl-1) (Mutiya & Tole,2010). In beide 

gevallen zijn de concentraties echter wel lager dan de 3mgl-1 die toegestaan is in schoon 

rivierwater (Mutiya & Tole,2010). 

Sulfaat concentraties variëren tussen de 0 en 22 mgl-1 voor de Kongoni rivier en 

tussen de 0 en 7.8 mgl-1 voor de Sirimon rivier. Ook deze concentraties zijn toegestaan in 
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schoon rivier water (Mutiya & Tole,2010). In figuur 18 is te zien dat de Kongoni rivier meer 

vervuild is dan de Sirimon rivier en dat er verschillende vervuilende stoffen in de rivieren 

voorkomen. De concentraties van deze stoffen in de rivieren zijn echter zo laag dat men het 

water nog niet vervuild kan noemen (Mutiya & Tole,2010). Neemt men dus deze twee 

rivieren als indicatoren voor het gehele basin dat kan men stellen dat er, hoewel er wel 

vervuiling bestaat binnen het basin, geen sprake is van een Pollution crisis. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 17: Kaart van Kenia die de lokatie van de Sirimon en Kongoni laat zien  (Mutisya & Tole,2009) 
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Figuur 18: Mate van vervuiling in de Sirimon en Kongoni rivier. (Mutisya & Tole,2009) 

 
 
Scarcity crisis 
 
De derde watercrisis die door Lall & Heikkila & Brown & Siegfried als zodanig wordt 

aangeduid is ‘The water scarcity crisis’. Zij stellen dat er sprake is van een ‘Scarcity crisis’ als 

er niet genoeg water aanwezig is om de mens maar ook de ecologie van voldoende water te 

voorzien (Lall e.a., 2008). 

Gezien er, zoals is gebleken uit de vorige paragrafen, geen sprake is van een Acces 

crisis of Pollution crisis in het Upper ewaso ng’iro basin, maar wel van een watercrisis, kan 

men in dit geval spreken van een Scarcity crisis. Er is in het Upper ewaso ng’iro basin niet 

genoeg water aanwezig om de mens en ecologie van water te voorzien.  
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5.2 Welke factoren liggen ten grondslag aan het water tekort in het Upper ewaso ng’iro 

basin ?  

 
 
5.2.1 Bevolkingsgroei  
 

Als de bevolking groeit, neemt de vraag naar water toe. Immers ieder mens heeft water 

nodig om te overleven en als er meer mensen zijn is er dus ook meer water nodig (Conner, 

1999). 

Vanaf 1960 is de bevolking in het Upper ewaso ng’iro basin sterk gestegen van 

50.000  inwoners met een toename van ongeveer acht procent per jaar tot het jaar 2000. 

Daarna is de bevolking met 5 tot 6 procent per jaar tot het jaar 2008 gegroeid tot 800.000 

(Kiteme & Wiesman,2008). Er kan dus geconcludeerd worden dat er in het Upper ewaso 

ng’iro basin sprake is van een sterke bevolkingsgroei. Deze sterk toenemende bevolking 

zorgt voor een stijgende watervraag (Unesco-Wwap,2003).  

 
5.2.2 Economische groei 
 

De economische groei beïnvloedt het huishoudelijke gebruik van water en verschuift de 

vraag naar water tussen landbouw en industrie. Economische groei correleert positief met  

het watergebruik per persoon (Conner,1999.) Hoewel er geen statistische gegevens bestaan 

die de economische groei in de vorm van procenten weergeven, is er wel een duidelijke 

verandering te zien in de economie in het Upper ewaso ng’iro basin. Aan de hand van 

gegevens van het Laikipia district, gelegen in het Upper ewaso ng’iro basin zal de sociaal-

economische situatie van het Upper ewaso ng’iro basin in het verloop van de tijd worden 

beschreven.  

In de afgelopen 100 jaar heeft de economische situatie in het Upper ewaso ng’iro 

basin veel verandering gekend. In de pre-koloniale tijd was er in het Laikpia district sprake 

van een Masaai gemeenschap. (Kitema, e.a. 1998) Zij leefde van traditionele veeteelt en 

land was een gemeenschappelijk goed. In het begin van de 20ste eeuw was er sprake van 

kolonialisatie in het district. De Masaai werden door de Europeaanse kolonialisten 

weggedreven naar de zuidelijke gedeelten, beter bekend als de Native reserves. (Kitema, 

e.a. 1998)  In de rest van het district, beter bekend als de White Highlands ,onstonden 

grootschalige door blanke geleide landbouw en veeteelt bedrijven. Na de onafhankelijkheid 

van Kenia in 1963 werden de "White Highlands" een open grens voor Afrikaanse immigratie 

en vestiging. (Kitema, e.a. 1998) Er onstond intensieve kleinschalige irrigatie landbouw, met 

onaangepaste teeltmethoden en gewassen, welke zorgde voor een grote watervraag. 

Tevens bleef een deel van de grootschalige landbouw bedrijven bestaan. Door deze 
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ontwikkelingen, alsmede het snel groeiende aantal inwoners, werd de druk verhoogt op de 

natuurlijke hulpbronnen in het algemeen en op het water in het bijzonder. In de jaren 1990 is 

het merendeel van de resterende grootschalige bedrijven aan de voet van Mount Kenya 

omgevormd tot zeer technische, op export gerichte tuinbouwbedrijven. (Kitema, e.a. 1998) 

Naar aanleiding van deze drastische veranderingen in landgebruik en economie in de jaren 

90 tot en met 2000 hebben de rivieren hun maximum capaciteit  bereikt en al herhaaldelijk 

overschreden. De grenzen van de waterbeschikbaarheid in de droge periode zijn inmiddels 

bereikt. Daarnaast zijn er nog andere veranderingen waar te nemen in de economische 

situatie in het Upper ewaso ng’iro basin. Zo zijn er stedelijke centra en toeristische resorts 

ontstaan in de jaren 1950 tot 2000 welke tevens zorgen voor een grotere watervraag. Echter, 

de verhoogde landbouwproducten productie speelt de belangrijkste rol in de toenemende 

vraag naar water. (Kitema, e.a. 1998) 

In de eerste plaats hebben de kleine boeren hun productie verhoogd door middel van 

kleinschalige irrigatie om te kunnen opwegen tegen de hoge risico's veroorzaakt door de 

grote variabiliteit in regenval. Hoewel hun claims als gerechtvaardigd kunnen worden gezien, 

door de ernstige problemen van overleving waarmee zij worden geconfronteerd als de 

grootste groep inwoners in het basin, zijn hun waterclaims virtueel onuitputtelijk. Ten tweede, 

zijn de water-eisen, door het hele jaar door verbouwen van op export gerichte tuinbouw 

producten hoog, ook al maken deze bedrijven vaak al gebruik van geavanceerde 

technologieën, zoals druppelirrigatie. (Kitema, e.a. 1998) Er kan dus gesteld worden dat de 

watervraag in het Upper ewaso ng’iro basin enorm is toegenomen door een veranderende 

sociaal-economische situatie. 

 
5.2.3 Energie consumptie 
 
Geen gegevens beschikbaar 
 
5.2.4 Technologische ontwikkelingen 
 

Technologische ontwikkelingen hebben een directe invloed op de vraag naar water door het 

verbeteren van de efficiëntie van opslag faciliteiten en door de ontwikkeling van infrastructuur, 

irrigatie systemen, industriële processen en innovaties in de pomptechnieken. Tevens 

kunnen technologische innovaties in fabrieken die zout water in zoet water omzetten leiden 

tot het verminderen van de druk op het oorspronkelijk aanwezige zoet water (Conner,1999). 

Irrigatie is de hoofdgebruiker van water in het Upper ewaso ng’iro basin (Gichuki e.a.,2004). 

Maar liefst 97 procent van het aanwezige water in het Upper ewaso ng’iro basin wordt 

gebruikt voor irrigatie (Aeschbacher, ea, 2005).  

Op dit moment is de efficiëntie in de kleinschalige irrigatie systemen zeer laag, 

slechts 25 tot 40 procent van het water dat in deze systemen terecht komt wordt effectief 
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gebruikt. Dit zou door middel van technologische verbeteringen verhoogd kunnen worden. 

Echter, om technologische verbetering aan te brengen in de irrigatiesystemen zijn grote 

investeringen nodig. Er zouden prikkels moeten komen voor watergebruikers die hun 

efficiëntie verhogen, aangezien een deel van de kosten van de investeringen niet gedekt zal 

worden door verhoogde productiviteit (Gichuki e.a., 2004). 

Een andere wijze waarop door middel van technologische ontwikkelingen de 

watersituatie zou kunnen worden verbeterd is het opslaan van water gedurende het 

regenseizoen, zodat dit water gebruikt kan worden in het droge seizoen (Gichuki e.a., 2004). 

Het water dat in het regenseizoen niet gebruikt wordt zou kunnen worden opgeslagen door 

middel van kleine dammen en reservoirs zodat dit gebruikt kan worden als er een water 

tekort is ontstaan in het droge seizoen. De reden dat deze systemen nog niet voldoende 

worden toepast is, net als in het geval van de irrigatie, een gebrek aan kapitaal (Thomas e.a., 

1996). 

 

5.2.5 Landgebruik en urbanisatie 
 
Urbanisatie concentreert de vraag naar water in relatief kleine ruimtes waardoor de druk op 

de watervoorziening en de sanitaire infrastructuur toeneemt. Tevens verschuift het politieke 

evenwicht uit de buurt van de bron regio's naar de bevolkingscentra. Daarnaast zorgt een 

verandering in landgebruik voor een veranderende waterbalans. Immers bosbedekking heeft 

een andere invloed op de waterbalans dan bijvoorbeeld landbouwgrond (Conner,1996). 

Landgebruik en management hebben invloed op de hoeveelheid neerslag die in de 

bodem infiltreert of direct afvloeit. Dit heeft weer invloed op de beschikbaarheid van 

oppervlaktewater, rivierwater en grondwater. Er is in de bosgebieden sprake van een grote 

hoeveelheid neerslag, en de bedekking van de ondergrond zorgt ervoor dat water in de 

ondergrond kan doordringen. Hierdoor is de evaporatiegraad in deze gebieden laag en gaat 

er dus weinig water verloren aan de atmosfeer. De bosbedekking en andere soorten 

begroeiing zorgt er juist voor dat dit water gefaseerd wordt losgelaten in het droge seizoen. 

Daarom zijn bosbedekking en de andere soorten begroeiing een cruciale factor in de 

waterbeschikbaarheid in het droge seizoen (Gichuki,ea,2004).  

Mungai e.a. (1999) concluderen dan ook uit hun studies dat de belangrijkste 

verandering, die heeft plaats gevonden met betrekking tot de hydrologische situatie in het 

Upper ewaso ng’iro basin in de laatste 30 jaar, het omzetten van grasland, bush land en 

natuurlijk bos naar kleinschalige boerenbedrijven is. Dichtbevolkte kleinschalige 

boerenbedrijven, urbane centra en grootschalige tuinbouwbedrijven hebben zich gevestigd 

aan de voet van de berg en hebben het bosgebied deels laten verdwijnen (Wiesman e.a. , 

2000). Er bestaan echter enkel exacte cijfers voor het landgebruik in het Upper ewaso ng’iro 
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basin over het semi-aride hoogland plateau in het Laikipia district. Dit plateau ligt ten 

noordwesten van Mt Kenya, beslaat een oppervlakte van 10.000 km2 en ligt op een hoogte 

van tussen de 1600m en 2200m (Kohler,1989). Het plateau heeft ten opzichte van Mt Kenya 

een relatief droog klimaat met een gemiddelde regenval van 500-700 mm per jaar 

(Kohler,1989). 

In de koloniale tijd werd 80 procent van de oppervlakte van het plateau gebruikt voor 

grootschalige landbouw door westerse kolonialen, de andere 20 procent bestond 

voornamelijk uit bos (Kohler,1989). Begin jaren 80, 20 jaar na de onafhankelijkheid van 

Kenia, zijn er grote verschillen te zien in het landgebruik ten opzichte van 20 jaar daarvoor, 

zoals in tabel 6 te zien is. Er is een duidelijke opkomst te zien van de kleinschalige landbouw 

en een afname van de hoeveelheid natuurlijk bos. Maar de grootschalige landbouw neemt 

nog steeds het grootste ruimtegebruik voor zijn rekening. Tevens is er een toename te zien 

van de grootte en de hoeveelheid stedelijke centra in het gebied (Wiesman, e.a.,2000). 

Hoewel deze gegevens slechts een zeer klein gebied en een korte tijd beslaan, blijkt uit de 

studies van Wiesman, e.a. (2000) dat deze trend zich heeft voorgezet en te herkennen is in 

het gehele basin. Uit figuur 19 ,zoals te vinden in het onderzoek van Wiesman e.a. (2000), is 

te zien dat ook anno 2000 het ruimtegebruik voornamelijk bestaat uit grootschalige en 

kleinschalige landbouw bedrijven en dat het natuurlijk bos op het Laikipia plateau vrij wel 

verdwenen is. 
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          Km2 procent 

procent 
of 
district 
living in 

              the area 

large scale    
Non african 
owners     3951 40,6 11 tot 16 

                

large scale    African owners     756 7,8 2 tot 3 

                

Large scale    government     833 8,5 < 1 

                

small scale    Land purchased by     2288 23,5 53 tot 58 

    non-governmental           

    self help groups           

                

small scale   Land purchased by     277 2,8 0 

    government           

                

Forest reserve 
area         842 8,8 < 1 

                

Pastoralist area         702 7,3 8 

                

Towns and local         63 0,6   

markts             20 

                

No information         11 0,1 x 

                

total area district         9723 100   

Tabel 6 : Landgebruik in het Laikipia district begin jaren 80. (Kohler,1989) 
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Figuur 19: Landgebruik op het Laikipia in 2000 

 
 
 
 
 
5.2.6 Mate van afnemende milieu kwaliteit 
 

De mate van afnemende milieu kwaliteit heeft effect op het wateraanbod in, het geval van 

overexploitatie, of op de waterkwaliteit door vervuiling. In het Upper ewaso ng’iro basin is er 

sprake van twee factoren die de afnemende milieu kwaliteit bepalen, te weten: 

Ontbossing en vervuiling van het aanwezige water (Conner,1999). 

Gezien de ontbossing in de vorige paragraaf Landgebruik en urbanisatie al uitgebreid 

is besproken zal deze factor hier slechts kort worden behandeld. Het aanwezige bos in het 

Upper ewaso ngi’ro basin heeft grote invloed op de milieukwaliteit in het basin. Zoals Gichuki 

in zijn onderzoek concludeert is het bos daarom een belangrijke factor in de water 

beschikbaarheid. Door de toenemende menselijke druk gaat er steeds meer bos verloren 

waardoor de milieu kwaliteit afneemt (Wiesman e.a. , 2000). 
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Watervervuiling 

 

De waterkwaliteit in het Upper ewaso ng’iro basin wordt aangetast door vervuiling van het 

water. De landbouw is de belangrijkste watervervuiler in het basin door nitraten, sulfaten, 

fosfaten en pesticide (Mutisja & Tole, 2010). Uit resultaten van de studie van Mutisja en Tole 

blijkt dat er hoge concentraties nitraten en fosfaten in verschillende rivieren binnen het basin 

gevonden zijn, waardoor het water in deze rivier minder goed bruikbaar is voor de mens 

(Mutisja & Tole, 2010). 

 
 
5.2.7 Milieu bewustzijn 
 
Geen gegevens beschikbaar 
 

 
5.2.8 Overheidsprogramma’s 
 

Overheidsprogramma’s beïnvloeden de vraag naar en het aanbod van vers water door 

campagnes en projecten (Conner,1999). 

De belangrijkste overheidsinvloeden in het Upper ewaso ng’iro basin vinden 

tegenwoordig plaats via WUA’s. WUA’s zijn een relatief nieuwe strategie voor het managen 

van waterbronnen (Lineger e.a. , 2002). De WUA’s zijn opgericht naar aanleiding van een 

intensieve campagne die er op was gericht mensen bewust te maken van de water crisis. 

Deze campagne werd uitgevoerd door CETRAD, NRMT en zes ministeries van de overheid 

onder alle watergerelateerde belanghebbenden in het Upper ewaso ng’iro basin in de eerste 

helft van de 90’er jaren (Liniger e.a. ,2002). De eerste WUA is ontstaan in 1997, nadat de 

water bewustwordingscampagne was afgerond. Deze WUA is echter pas in 2002 officieel 

erkend. 

Tot 2003 zijn er 13 WUA’s ontstaan. Negen hiervan zijn ontstaan tussen 2001 en 

2003. De redenen voor hun ontstaan zijn de volgende: 

A) Aanhoudende watertekorten en de conflicten die ontstaan in de droge periode. 

B) Watervervuiling en degradatie van het stroomgebied. 

C) Het creëren van een platform om lokale water initiatieven te steunen. 

Echter tot kort voor 2003 bestond er geen wettelijke basis voor WUA’s. Deze instanties 

waren niet geformaliseerd in de wetgeving of regelgeving rondom water in Kenia. De 

nationale overheid heeft hiermee nu een nieuwe institutionele benadering geïntroduceerd 

met betrekking tot het managen van watervoorraden. Deze benadering omvat een 

verschuiving van het overheidsbeleid waarin de overheid de infrastructuur voor water aan de 

gemeenschappen levert naar een situatie waarin de nadruk ligt op regelgeving en bepalen 
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van functies. De overheid bevordert en ondersteunt dus duidelijk een geïntegreerde aanpak 

van de particuliere sector, alsmede de communautaire deelname in het beheer van de 

watervoorraden in het land (GOK 1999). Gebaseerd op de ingrijpende herstructurering van 

de ministeries, functies en instellingen (GOK 2002a, 2002b, 2002c ), heeft de overheid de 

WUA´s formeel erkend sinds 2004 als instellingen die zich bezighouden met het waterbeheer 

op het basisniveau. Hoewel deze erkenning  wettelijk is, verleent deze geen expliciete regels 

aan de WUA . Het geeft hen de motivatie om te functioneren en nog belangrijker, verplicht en 

moedigt hun vorming aan. Zij zorgt voor legitimiteit en garandeert de facilitering door de 

overheid om officieel de activiteiten van de WUA’s vast te stellen. Tevens zorgen zij voor het 

consolideren van de resultaten uitgewerkt in de voorafgaande besprekingen, in het belang 

van het bevorderen van langdurige duurzaamheid. Daarom kan worden aangenomen dat 

hun rol in de bewustmaking en conflictoplossing zeer belangrijk is (Liniger e.a. ,2002). 

 

 
5.2.9 Klimaat verandering 
 

Verwacht wordt dat de hydrologische cyclus beïnvloed zal worden door het veranderende 

klimaat. Immers als de temperatuur op de aarde stijgt, zal ook de verdamping toenemen en 

zal de grond dus minder water op kunnen nemen. Daarnaast wordt door een stijging van de 

temperatuur op aarde een intensivering van de watercyclus verwacht. Doordat er meer water 

zal verdampen door een hogere temperatuur, zullen er grote hoeveelheden waterdamp in de 

lucht ontstaan. Hieruit ontstaat meer en hevigere regenval waardoor er hydrologische 

extremen kunnen ontstaan (Conner, 1999). 

 

Temperatuur en evaporatie 

 

Geen gegevens beschikbaar 

 

Neerslag 

 

Figuur 20 laat de variatie in regenval zien voor drie stations in het Upper ewaso ng’iro basin, 

te weten het Timau Marania, Jacobson en El Karama station. Voor deze drie stations is er 

geen langdurige trend te zien in meer of minder regenval gedurende de gemeten jaren 

tussen 1925 en 1997. Er zijn echter wel verschillen tussen bepaalde periodes te zien. Zo zijn 

er periodes waar het neerslagpeil boven het gemiddelde lag zoals in begin jaren 60, eind 

jaren 70 en eind jaren 80 (Gichuki, e.a.,2004). 
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      Figuur 20 :  regenvaldata in het Upper ewaso ng’iro basin  gemeten in drie weerstations (Gichuki, e.a., 2004) 

 

Tevens zijn er neerslag gegevens beschikbaar van weerstations in Burguret, Likii en Timau 

voor de periode van 1960 tot 2002. Deze zijn weergegeven in figuur 20 Deze data zijn 

gemeten in het droge seizoen en er is in deze data tevens geen langdurige trend te 

ontdekken. 

.  

 



 77 

 

Figuur 21: Neerslag data van drie weestations, Burguret, Likii en Timau  (Liniger, e.a. 2005) 
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Figuur 22:  Gemiddelde regenval in het centrum van de Loiidaiga heuvelrug sinds 1931 

 

Daarnaast zijn er voor de jaren 2002 tot 2007 neerslag gegevens beschikbaar van een 

weerstation dat gelegen is in het centrum van de Loiidaiga Hills. Deze zijn weergegeven in 

figuur 22. Ook hier is geen langdurige trend in te herkennen. Aan de hand van deze 

gegevens kan dus geconcludeerd worden dat er geen langdurige toenemende of afnemende 

regenval trend te zien is het Upper ewaso ng’iro basin. 

 

Verdwijnende Gletsjers 

 

Er is een duidelijke afname te zien in de oppervlakte die gletsjers op Mount Kenya innemen 

in de 20e eeuw. Uit onderzoek van het U.S. Geological survey blijkt dat er in het jaar 1900 18 

gletsjers bestonden op de top van Mount Kenya. In 1986 waren er hier slechts 11 van over. 

Dit is in figuur 23 weergegeven. Het gebied dat in 1900 bedekt was met gletsjers was 

1.6km2. In 2000 was hier slechts 25 procent, oftewel 0.4 km2 van over.  Er is dus een 

duidelijke afname te zien in de oppervlakte die bedekt wordt door gletsjers op de top van 

Mount Kenya (U.S. Geological survey, 1987). 
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Figuur 23:  Gletsjer kaart van Mount Kenya (U.S. Geological survey,1987) 

 
De invloed van klimaatverandering in de toekomst 
 
Een studie die onlangs is voltooid op de Naro Moru rivier, een van de belangrijkste rivieren 

ten noordwesten van Mount Kenya, voorspelt een stijging van 26 procent in de jaarlijkse 

stroom voor de periode 2040-2069 ,vergeleken met de huidige stroming (figuur 21) (Kitema, 

ea, 2008). Belangrijker is echter dat de seizoenmatige spreiding naar verwachting drastisch 

zal veranderen. In januari en februari, nu de maanden met de laagste stromen, zullen naar 

verwachting extreme overstromingen ontstaan met pieken tot 20 maal de huidige stroom. 

Aan de andere kant zullen lage stromen de rest van het jaar, waarschijnlijk slechts èèn 



 80 

tiende van de huidige waarden bereiken. Ondanks de onzekerheden ten aanzien van 

klimaatmodellen in tropisch Afrika, vanwege de beperkte gegevens van de monitoring en het 

ontbreken van regionale klimaatmodellen, geeft de studie een eerste indicatie van de 

omvang en de richting van de toekomstige klimaatverandering. Als deze voorspellingen 

uitkomen, zijn het huidige waterverbruik en de toewijzingsregelingen zeer waarschijnlijk niet 

duurzaam en zal de distributie van water fundamenteel moeten worden herzien (Kitema, ea, 

2008). 
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5.3 Hoe verhouden de factoren die ten grondslag liggen aan het water tekort in het Upper 

ewaso ng’iro basin zich tot elkaar? 

 

Om de interactie tussen de verschillende factoren en het belang van de verschillende 

factoren die ten grondslag liggen aan het water tekort in het Upper ewaso ng’iro te duiden is 

er een schematische weergave van de werkelijkheid gemaakt en in figuur 24 weergegeven. 

Hoewel deze weergave zeker niet uitputtend is en door een gebrek aan informatie misschien 

ook niet geheel juist, geeft het een duidelijk beeld van de opgedane inzichten door het 

bestuderen van de verschillende literatuur. Waar in de casus van het Pangani river basin 

veel concrete cijfers naar voren kwamen om de verschillende oorzaken te duiden, is er in het 

geval van Upper ewaso ng’iro basin vaker verwezen naar tekstuele aanwijzingen in 

verschillende artikelen. Hoewel dit een nadeel is, omdat cijfers beter met elkaar te 

vergelijken zijn, en deze paragraaf daardoor wellicht een normatiever karakter lijkt te hebben 

is het ook bij deze casus mogelijk om een schematische weergave van de oorzaken te 

geven. 

 

 

Figuur 24 : Schematische weergave van de watersituatie in het Upper ewaso ng’iro basin 

 

Vanaf 1960 is de bevolking in het Upper ewaso ng’iro basin sterk gestegen van 50.000  

inwoners met een toename van ongeveer acht procent per jaar tot het jaar 2000. Daarna is 

de bevolking met 5 tot 6 procent per jaar tot het jaar 2008 gegroeid tot 800.000 (Kiteme & 

Wiesman,2008). Al deze extra mensen hebben ook een persoonlijke waterbehoefte, 

waardoor de vraag naar water enorm is gestegen. Echter de grootste vraag naar water komt 

niet voort uit de huishoudelijke behoefte van mensen, maar uit de behoefte aan water voor 

irrigatie. Daarnaast heeft de bevolkingsgroei ook een indirect effect op de watervraag, 

namelijk via veranderend landgebruik en urbanisatie. Dichtbevolkte kleinschalige 
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boerenbedrijven, urbane centra en grootschalige tuinbouwbedrijven hebben zich gevestigd 

aan de voet van de berg en hebben het bosgebied deels laten verdwijnen (Gichuki, 

e.a.,2004). Deze urbane centra, dichtbevolkte kleinschalige boerenbedrijven en 

grootschalige tuinbouwbedrijven hebben gezorgd voor een veranderende en stijgende water 

vraag. Via de mate van afnemende milieukwaliteit heeft het veranderend landgebruik tevens 

invloed op het aanbod van water. Immers, doordat men zich heeft gevestigd aan de voet van 

de berg is het bosgebied hier terug gedrongen. Dit bos heeft juist een grote invloed op de 

water beschikbaarheid in het basin zoals ook in deelvraag vijf is besproken. Tevens heeft 

veranderend landgebruik, in de vorm van het omzetten van grasland, bush land en natuurlijk 

bos naar kleinschalige boerenbedrijven (Gichuki,ea,2004), invloed op de kwaliteit van het 

water en het wateraanbod. De landbouw is immers de belangrijkste vervuiler in het basin. 

Door een groeiend aantal boerenbedrijven is water toenemend vervuild geraakt waardoor er 

een kleiner aanbod is van schoon water. Een andere factor in het aanbod van water is de 

klimaatverandering. In het Upper ewaso ng’iro basin is er geen verandering te zien ten 

opzichte van de regenval in de afgelopen 90 jaar. Er zijn jaren die boven het gemiddelde 

liggen en jaren die onder het gemiddelde liggen maar er is geen algemene trend te 

ontdekken. Uit studies van Kitema, e.a. (2008) blijkt dat men er vanuit gaat dat de neerslag 

zal toenemen in de komende 50 jaar. Dit zijn echter slechts voorspellingen aan de hand van 

klimaatmodellen. Er is sprake van een afname van de ijsbedekking op Mount Kenya. De 

precieze invloed die deze afname op de beschikbare hoeveelheid water in het basin heeft is 

door een gebrek aan gegevens niet vast te stellen, maar onderzoekers zijn het er wel over 

eens dat het grootste deel van het water dat in de rivieren terecht komt niet afhankelijk is van 

de ijsbedekking van Mount Kenya. De overheidsprogramma’s in het Upper ewaso ng’iro 

basin in de vorm van WUA’s richten zich voornamelijk op het bewustwording proces van de 

mensen. Via campagnes wil men de mensen laten beseffen dat het nodig is om spaarzaam 

met water om te gaan omdat er anders niet voor alle inwoners in het basin water ter 

beschikking is (GOK, 1999). Men probeert op deze manier invloed uit te oefenen op de vraag 

naar water. De economische groei heeft invloed op de vraag naar water in het Upper ewaso 

ng’iro basin. Immers een snel veranderende demografie en economische groei leiden tot een 

groeiende watervraag, zo stelt het Unesco-Wwap (2003). De veranderende sociaal-

economische situatie heeft een grote invloed op de watervraag. Door een toename van de 

geïrrigeerde kleinschalige, grootschalige en zeer technologische landbouwbedrijven is de 

vraag naar water voor irrigatie enorm gestegen. Anno 2008 wordt 97 procent van het 

beschikbare water in het Upper ewaso ng’iro basin gebruikt voor irrigatie. Technologische 

ontwikkelingen hebben zowel invloed op de watervraag als op het wateraanbod. Door het 

vergroten van de efficiëntie van de kleinschalige irrigatie systemen, die op dit moment zeer 

inefficiënt zijn (Gichuki e.a., 2004), kan men invloed uitoefenen op de watervraag. Via het 
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opslaan van water in het regenseizoen door middel van kleine dammen en reservoirs, zodat 

dit gebruikt kan worden als er een water tekort is ontstaan in het droge seizoen ( Thomas 

e.a., 1996), zou men het water aanbod in het droge seizoen kunnen vergroten.  

 

Conclusie 

 

Net als bij de casus van het Pangani river basin zijn de verschillende oorzaken van de 

watercrisis ook in het Upper ewaso ng’iro basin niet los van elkaar te zien, maar zijn ze 

onderling sterk met elkaar verweven zoals wordt geïllustreerd in figuur 22. Toch zal er 

getracht worden de verschillende oorzaken te rangschikken om zo aan te geven welke 

oorzaken daadwerkelijk de grootste bijdrage leveren aan de water crisis. Doordat er geen 

meetinstrument bestaat om deze oorzaken systematisch te rangschikken zal dit gebeuren 

door middel van argumenten gevonden in de literatuur. De rangschikking is dus normatief. 

Doordat er over het Upper ewaso ng’iro basin minder gegevens bestaan dan over het 

Pangani river basin zal het rangschikken van de oorzaken over het Upper ewaso ng’iro 

basin lastiger zijn en zijn er hier slechts drie hoofdoorzaken te onderscheiden. 

De eerste hoofdoorzaak van de watercrisis in het Upper ewaso ng’iro basin is de  

veranderende economische situatie. Door een toename van de geïrrigeerde kleinschalige, 

grootschalige en zeer technologische landbouwbedrijven is de vraag naar water voor irrigatie 

enorm toegenomen. Anno 2008 wordt 97 procent van het beschikbare water in het Upper 

ewaso ng’iro basin gebruikt voor irrigatie. Deze toename aan landbouw bedrijven kan deels 

verklaard worden door de toenemende bevolking. Immers alle nieuwe mensen zoeken ook 

een bestaanwijze.  

De tweede hoofdoorzaak van de watercrisis is de bevolkingsgroei, doordat 

bevolkingsgroei zowel direct als ook indirect, via veranderend landgebruik en de mate van 

afnemende milieu kwaliteit, als tweede initiator van de watercrisis kan worden gezien. Vanaf 

1960 is de bevolking in het Upper ewaso ng’iro basin sterk gestegen van 50.000  inwoners 

met een toename van ongeveer acht procent per jaar tot het jaar 2000. Daarna is de 

bevolking met 5 tot 6 procent per jaar tot het jaar 2008 gegroeid tot 800.000 (Kiteme & 

Wiesman,2008). Hierdoor is de vraag naar water toegenomen. Daarnaast heeft de stijgende 

bevolking geleid tot druk op het aanwezige land ,waardoor men bossen heeft gekapt welke 

een belangrijke functie hebben in de watervoorziening in het Pangani river basin 

De derde hoofdoorzaak van de water problemen in het Upper ewaso ng’iro basin kan 

gevonden worden in de gebrekkige technologische ontwikkelingen met betrekking tot irrigatie. 

Maarliefst 97 procent van het aanwezige water in het Upper ewaso ng’iro basin wordt 

gebruikt voor irrigatie (Aeschbacher, ea, 2005).  Op dit moment is de efficiëntie in de 

kleinschalige irrigatie systemen zeer laag, slechts 25 tot 40 procent van het water dat in deze 
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systemen terecht komt wordt effectief gebruik. Zou men deze effectiviteit verhogen, dan zou 

de watervraag enorm kunnen dalen. 
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Hoofdstuk 6 Casus vergelijking 

 

6.1 Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te vinden tussen het Pangani river basin het 

Upper ewaso ng’iro basin? 

 

Om de bevindingen van het Pangani river basin en Upper ewaso ng’iro basin te vergelijken 

zullen de schematische weergaven van beide situaties, zoals eerder geconstrueerd, als 

uitgangspunt worden genomen. Echter niet alleen de pijlen zelf maar ook de betekenis van 

deze pijlen zoals beschreven in deelvraag drie en zes zullen in de vergelijking worden 

meegenomen.  

 

Figuur 25 : Schematische weergave van de watersituatie in het Pangani river basin 

 
Figuur 26 : Schematische weergave van de watersituatie in het Upper ewaso ng’iro basin 
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Vergelijkt men deze schematische weergaven met elkaar, dan valt als eerste op dat er in het 

geval van het Pangani river basin meer relaties (pijlen) bestaan dan in het geval van het 

Upper ewaso ng’iro basin. In het geval van het Upper ewaso ng’iro basin zijn zelfs twee 

variabele, te weten energie consumptie en milieu bewustzijn buiten beschouwing gelaten.  

Het is echter niet het geval dat er in de casus van het Upper ewaso ng’iro basin minder 

relaties bestaan of dat de variabele energie consumptie en Milieu bewustzijn geen invloed 

hebben op de situatie in het basin.  Door een gebrek aan gegevens zijn deze relaties echter 

niet te duiden en daarom ook niet meegenomen in de schematische weergave. Deze relaties 

zullen dan ook niet met elkaar vergeleken kunnen worden. De belangrijkste overeenkomsten 

en verschillen tussen de beide casussen zullen in de volgende paragrafen kort worden 

uiteengezet. 

 

Overeenkomsten 

 

In beide casussen is een duidelijke link te zien tussen de bevolkingsstijging en een 

toenemende vraag naar water. Er is in beide gevallen sprake van een sterke bevolkingsgroei 

en dit heeft een grote invloed op de watersituatie. Niet alleen direct maar ook de indirecte 

links tussen bevolkingsstijging, veranderend landgebruik en mate van afnemende milieu 

kwaliteit waardoor er sprake is van een afnemend water aanbod, zijn in beide casussen op 

dezelfde manier terug te vinden.  

Daarnaast is in beide casussen een trend waar te nemen in afnemend wateraanbod 

door de klimaatverandering in de vorm van de afnemende ijsbedekking op de verschillende 

bergen binnen de bassins. Hoewel deze verandering in het Pangani river basin slechts zorgt 

voor een zeer geringe daling in het aanbod en er over het Upper ewaso ng’iro basin geen 

gegevens beschikbaar zijn over grote van afname is deze verandering in beide casussen wel 

terug te vinden. 

Een derde overeenkomst die tussen de casussen te zien is, is dat in allebei de 

bassins door de overheid actie wordt ondernomen om de mensen bewust te maken om 

zuiniger en efficiënter om te gaan met water. 

De vierde overeenkomst die gezien kan worden is dat er in allebei de casussen 

sprake is van een economische groei welke zorgt voor een stijgende waterbehoefte. Hoewel 

er zowel in het geval van het Pangani river basin als in het geval van het Upper ewaso ng’iro 

basin geen gegevens beschikbaar zijn over de omvang van deze invloed, is ook deze trend 

in beide casussen te herkennen. 



 87 

De vijfde overeenkomst is de manier waarop de overheid omgaat met de watercrisis. 

In beide gevallen legt de overheid zich niet toe op het vergroten van het wateraanbod maar 

op het reguleren van de water vraag. 

Als laatste overeenkomst is er de gebrekkige technologische ontwikkeling in beide 

bassins. Door een gebrek aan technologische ontwikkeling wordt er in beide bassins zeer 

inefficiënt geïrrigeerd waardoor er veel water verloren gaat. 

 

Verschillen 

 

Naast een aantal duidelijke overeenkomsten zijn er ook een aantal verschillen waar te 

nemen in de watersituaties in beide situaties, zoals deze in figuur 23 en 24 worden geschetst. 

Een deel van deze verschillen kan echter ook aanwezig zijn doordat er sprake is geweest 

van gebrekkige informatie. Deze kanttekening zal dan ook worden gemaakt in de gevallen 

waar dit nodig is.  

Een opmerkelijk verschil dat naar voor komt uit de analyse van de twee casussen is 

het verschil in de neerslag trend. In het Pangani river basin is er sprake van een duidelijk 

dalende trend in de hoeveelheid neerslag die per jaar valt. In het Upper ewaso ng’iro basin is 

er geen trend te herkennen in de neerslag hoeveelheden per jaar.  

Een tweede verschil tussen de casussen is dat er in het geval van het Pangani river 

basin een relatie bestaat tussen klimaatverandering en mate van afnemende milieukwaliteit 

terwijl deze in het geval van het Upper ewaso ng’iro basin ontbreekt. Dit wil echter niet 

zeggen dat deze relatie in het Upper ewaso ng’iro basin niet bestaat, maar slechts dat na 

bestuderen van de literatuur deze in dit geval niet gevonden is. 

Een derde verschil tussen de beide casussen, is het verschil in mogelijkheden door 

middel van technologische ontwikkelingen. In het geval van het Upper ewaso ng’iro basin 

wordt er gesproken over het verhogen van het wateraanbod door middel van het opslaan 

van water in het regenseizoen wat in het droge seizoen gebruikt kan worden. Hier is in het 

geval van het Pangani river basin in de literatuur niets over terug te vinden. Dit betekent 

echter weer niet dat dit geen mogelijkheid is maar slechts dat na het bestuderen van de 

literatuur deze mogelijkheid niet is terug te vinden.  

 

Concluderend kan men dus stellen dat de hoofdoorzaken van de watercrisis in beide 

casussen overeenkomen. Een opmerkelijk verschil is echter dat er in het geval van het 

Pangani river basin een duidelijke afnemende neerslag trend is waar te nemen, maar dat 

deze trend niet aanwezig is in het Upper ewaso ng’iro basin. 
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Bijlage 1 

 
Rivier stroomdata analyse 
 
Nanyuki 

Variables Entered/Removedb

jaartallena . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: stroomdata_nanyukib. 

 
 

Model Summary

.385a .148 .134 .24827

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), jaartallena. 

 
 

ANOVAb

.643 1 .643 10.436 .002a

3.698 60 .062

4.342 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), jaartallena. 

Dependent Variable: stroomdata_nanyukib. 

 
 

Coefficientsa

11.839 3.486 3.396 .001

-.006 .002 -.385 -3.230 .002

(Constant)

jaartallen

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdata_nanyukia. 

 
lIKII 

Variables Entered/Removedb

jaartallena . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: stroomdata_likiib. 
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Model Summary

.191a .036 .020 .69432

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), jaartallena. 

 
 

ANOVAb

1.092 1 1.092 2.265 .138a

28.924 60 .482

30.017 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), jaartallena. 

Dependent Variable: stroomdata_likiib. 

 
 

Coefficientsa

16.108 9.749 1.652 .104

-.007 .005 -.191 -1.505 .138

(Constant)

jaartallen

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdata_likiia. 

 
Ontulili 

Variables Entered/Removedb

jaartallena . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: stroomdata_ontulilib. 

 
 

Model Summary

.257a .066 .050 .23816

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), jaartallena. 
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ANOVAb

.232 1 .232 4.088 .048a

3.290 58 .057

3.522 59

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), jaartallena. 

Dependent Variable: stroomdata_ontulilib. 

 
 

Coefficientsa

7.584 3.514 2.158 .035

-.004 .002 -.257 -2.022 .048

(Constant)

jaartallen

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdata_ontulilia. 

 
 
Timau 
 

Variables Entered/Removedb

jaartallena . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: stroomdata_timaub. 

 
 

Model Summary

.373a .139 .125 .09738

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), jaartallena. 

 
 

ANOVAb

.092 1 .092 9.675 .003a

.569 60 .009

.661 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), jaartallena. 

Dependent Variable: stroomdata_timaub. 
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Coefficientsa

4.458 1.367 3.261 .002

-.002 .001 -.373 -3.110 .003

(Constant)

jaartallen

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdata_timaua. 

 
 
Naro Moru 

Variables Entered/Removedb

jaartallena . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: stroomdata_naro_morub. 

 
 

Model Summary

.505a .255 .242 1.06314

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), jaartallena. 

 
 

ANOVAb

23.157 1 23.157 20.488 .000a

67.816 60 1.130

90.972 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), jaartallena. 

Dependent Variable: stroomdata_naro_morub. 

 
 

Coefficientsa

68.905 14.928 4.616 .000

-.034 .008 -.505 -4.526 .000

(Constant)

jaartallen

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdata_naro_morua. 
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Rongai 

Variables Entered/Removedb

jaartallena . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: stroomdate_rongaib. 

 
 

Model Summary

.025a .001 -.016 .08170

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), jaartallena. 

 
 

ANOVAb

.000 1 .000 .036 .849a

.400 60 .007

.401 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), jaartallena. 

Dependent Variable: stroomdate_rongaib. 

 
 

Coefficientsa

.371 1.147 .323 .748

.000 .001 -.025 -.191 .849

(Constant)

jaartallen

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdate_rongaia. 

 
 
Burguret 

Variables Entered/Removedb

jaartallena . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: stroomdata_burguretb. 
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Model Summary

.335a .112 .097 .33857

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), jaartallena. 

 
 

ANOVAb

.867 1 .867 7.566 .008a

6.878 60 .115

7.745 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), jaartallena. 

Dependent Variable: stroomdata_burguretb. 

 
 

Coefficientsa

13.816 4.754 2.906 .005

-.007 .002 -.335 -2.751 .008

(Constant)

jaartallen

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdata_burgureta. 
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Bijlage 2 

 
Ouput regressie regressie analyse regenval / rivierstroomdata 
 

Nanyuki 

  Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .592(a) .351 .340 .21676 

a  Predictors: (Constant), neerslagdata 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1.523 1 1.523 32.409 .000(a) 

Residual 2.819 60 .047     

1 

Total 4.342 61       

a  Predictors: (Constant), neerslagdata 
b  Dependent Variable: stroomdata_nanyuki 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) .134 .083   1.613 .112 1 

neerslagdata .001 .000 .592 5.693 .000 

a  Dependent Variable: stroomdata_nanyuki 
 

Ontulili 

Model Summary

.750a .562 .555 .16302

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 

 
 

ANOVAb

1.980 1 1.980 74.511 .000a

1.541 58 .027

3.522 59

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 

Dependent Variable: stroomdata_ontulilib. 
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Coefficientsa

-.034 .063 -.533 .596

.001 .000 .750 8.632 .000

(Constant)

neerslagdata

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdata_ontulilia. 

 
 
Timau 
 

Model Summary

.478a .228 .215 .09219

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 

 
 

ANOVAb

.151 1 .151 17.733 .000a

.510 60 .008

.661 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 

Dependent Variable: stroomdata_timaub. 

 
 

Coefficientsa

.066 .035 1.863 .067

.000 .000 .478 4.211 .000

(Constant)

neerslagdata

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdata_timaua. 

 
 
Likii 
 

Model Summary

.507a .257 .245 .60969

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 
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ANOVAb

7.713 1 7.713 20.750 .000a

22.303 60 .372

30.017 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 

Dependent Variable: stroomdata_likiib. 

 
 

Coefficientsa

.435 .233 1.867 .067

.002 .000 .507 4.555 .000

(Constant)

neerslagdata

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdata_likiia. 

 
 
Naro Moru 
 

Model Summary

.061a .004 -.013 1.22904

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 

 
 

ANOVAb

.340 1 .340 .225 .637a

90.632 60 1.511

90.972 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 

Dependent Variable: stroomdata_naro_morub. 

 
 

Coefficientsa

1.128 .469 2.404 .019

.000 .001 .061 .475 .637

(Constant)

neerslagdata

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdata_naro_morua. 
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Rongai 
 

Model Summary

.244a .060 .044 .07925

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 

 
 

ANOVAb

.024 1 .024 3.805 .056a

.377 60 .006

.401 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 

Dependent Variable: stroomdate_rongaib. 

 
 

Coefficientsa

.096 .030 3.179 .002

8.37E-005 .000 .244 1.951 .056

(Constant)

neerslagdata

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdate_rongaia. 

 
 
Burguret 

Model Summary

.662a .438 .429 .26937

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 

 
 

ANOVAb

3.391 1 3.391 46.739 .000a

4.354 60 .073

7.745 61

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), neerslagdataa. 

Dependent Variable: stroomdata_burguretb. 
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Coefficientsa

.077 .103 .746 .458

.001 .000 .662 6.837 .000

(Constant)

neerslagdata

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: stroomdata_burgureta. 

 
 
 
 


