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‘Een socialistische
president in
Mexico zou
verschil kunnen
maken’

De grondwaterstand in Mexico is de
laatste vijftig jaar dramatisch gedaald,
waardoor kleine boeren geen water meer
hebben. Het ministerie van waterzaken
zegt dat het er iets aan wil doen, maar is
in feite de belangrijkste veroorzaker van
waterverspilling. Dat concludeert dr. Flip
Wester uit zijn promotieonderzoek in
centraal Mexico. 

Wester bestudeerde de geschiedenis van
de overheidsinstanties die in Mexico gaan
over irrigatie, drinkwater en hydro-elektri-
citeit. Die noemt hij de ‘hydrocratie’. Hij
concludeert dat die meer belang stelt in
het in stand houden van de eigen organi-
satie dan in een eerlijke verdeling van wa-
ter of het tegengaan van verspilling. 
Dat blijkt bijvoorbeeld als het gaat om het
beheer van grote irrigatiestelsels, waarbij
de bureaucraten aan het langste eind
trekken, stelt Wester. Er werd in de jaren
tachtig een hervorming ingezet die meer
macht aan de boerengroepen moest ge-
ven. De boerengroepen kregen meer ver-
antwoordelijkheid, maar moesten ook
voor het eerst gaan betalen voor hun wa-
ter – terwijl er voorheen subsidie werd ge-
geven voor irrigatie. Bovendien bleef de
overheid de boerengroepen op afstand re-
guleren. 
De overheidsdienst lukte het ook niet iets
te doen aan de dalende grondwaterstand.
Die zakte van tien meter onder het maai-
veld in de jaren vijftig naar meer dan hon-
derd meter diepte nu. Kleine boeren kun-
nen geen grondwaterpompen betalen die
zo diep komen, en hebben dus geen wa-
ter meer. Wester: ‘De hydrocraten zeggen
aan de ene kant wel dat er minder water
opgepompt mag worden, maar verdienen
aan de andere kant aan de uitgifte van
vergunningen om water op te pompen.’
Wester heeft geen harde bewijzen van
corruptie, maar stelde wel vast dat er
steeds meer vergunningen worden uitge-
geven, terwijl het formele doel juist is
overexploitatie van water tegen te gaan. 
De grote steden, de industrie en de grote
commerciële boeren hebben economi-
sche belangen bij het oppompen van wa-

ter, zegt Wester. Hij is daarom pessimis-
tisch over de toekomst. ‘Zolang er niet
een sterke druk van de politiek of vanuit
boerengroepen komt om minder water te
gaan gebruiken, blijft het zo doorgaan.
Een socialistische president – die het bij

de vorige verkiezingen net niet haalde –
zou wel verschil kunnen maken.’ / JT

Flip Wester promoveerde op 19 maart bij
prof. Linden Vincent, hoogleraar Irrigatie
en waterbouwkunde. 

Het Centraal Veterinair Instituut heeft
een wiskundig model ontwikkeld dat op
een landkaart gebieden aanwijst waar
extra maatregelen nodig zijn om de
uitbraak van een dierziekte te bestrijden.
Het model kan ook een aanknopingspunt
zijn voor de beoordeling van een nieuwe
vestiging.

Op de kaart van Nederland staan tien ge-
bieden in Oost-, Midden-, en Zuid-Neder-
land waar varkenspest verder om zich
heen zou kunnen grijpen, als bovenop de
bestaande maatregelen niet extra wordt
ingegrepen bij een uitbraak. Het model

spitst zich toe op buurtinfecties, besmet-
tingen van buurtbedrijven waarvan niet
precies duidelijk is hoe de besmettings-
route loopt. Zulke buurtinfecties spelen –
naast besmettingsroutes via dieren, men-
sen of transportmiddelen – een belangrij-
ke rol bij een epidemie.
De bestaande Europese regelgeving damt
de besmettingsroutes zo veel mogelijk in,
bijvoorbeeld door de afkondiging van ver-
voersverboden. Als er veel varkensbedrij-
ven bij elkaar zitten, zijn echter extra maat-
regelen nodig, blijkt uit de modelbereke-
ningen. Dat kan bijvoorbeeld door preven-
tief te ruimen of door te vaccineren. ‘Het is

aan de politiek om daar beslissingen over
te nemen’, zegt onderzoeker dr. Gert Jan
Boender. ‘Dit is daar een hulpmiddel bij.’ 
Varkenshouder Annechien ten Have, voor-
zitter van de vakgroep varkenshouderij
van landbouworganisatie LTO Nederland,
is blij met het model als het wordt ingezet
bij de bestrijding van ziekten. Maar het
moet niet aangegrepen worden als instru-
ment bij de ruimtelijke ordening, meent
Ten Have. ‘Er komen toch al steeds min-
der bedrijven. Ik vind niet dat je dit moet
gebruiken bij de beoordeling of een be-
drijf zich ergens moet vestigen. Bovendien
is het vooral van belang dat elk bedrijf

maatregelen neemt om ziekten buiten de
deur te houden.’ 
Volgens Boender is het bij een uitbraak
ook van essentieel belang dat de ziekte
snel wordt gedetecteerd en dat het virus
zo min mogelijk tijd krijgt om zich te ver-
spreiden. Als de tijd dat bedrijven infecti-
eus zijn kort genoeg is, blijft het aantal
buurtinfecties beperkt. Op de kaart wordt
dit zichtbaar doordat gebieden met een
hoog risico kleiner worden of zelfs verdwij-
nen bij aanname van een kortere infecti-
euze periode van bronbedrijven. 
Het ministerie van LNV zegt het model te
gaan gebruiken bij een uitbraak. / JB

MODEL WIJST RISICOGEBIED VARKENSPEST AAN

Wageningse onderzoekers willen een instituut
oprichten voor het onderzoek naar foto-
synthese. Dat instituut, waarin tien tot dertig
miljoen euro om moet gaan, moet leiden tot
micro-organismen of ‘kunstmatige bladeren’ die
zonlicht, water en kooldioxide omzetten in
energie. 

Dat vertelde prof. Herbert van Amerongen van
de leerstoelgroep Biofysica tijdens de De We-
reldlezing van 20 maart in Hotel de Wereld in
Wageningen. De ‘kunstmatige bladeren’ die Van
Amerongen voor ogen heeft maken waterstof,
methanol of alcohol. ‘Ze kunnen zichzelf repare-
ren’, zei de hoogleraar wiens groep al jarenlang
fotosynthese bestudeert. ‘Dat zal wel moeten. In
de natuur vervangen plantencellen sommige de-
len van hun fotosynthesesysteem om het half
uur. Het zonlicht beschadigt ze.’
Een wezenlijk verschil tussen echte bladeren en
Van Amerongens synthetische bladeren is dat
die laatste eenvoudiger zullen zijn. ‘Ze hoeven
alleen maar energie te produceren. Echte blade-
ren doen nog veel meer. Als we al die extra func-
ties weghalen, houden we een efficiënter sys-
teem over dan je in de natuur kunt vinden.’ 
Van Amerongen verwacht dat het onderzoek
naar kunstmatige fotosynthese sneller tot prakti-
sche toepassingen zal leiden dan het onderzoek
naar kernfusie. ‘Maar in het onderzoek naar
kernfusie gaat natuurlijk wel veel meer geld om’,
aldus de hoogleraar. ‘De kernfusielobby is beter
dan die van ons.’
Directeur van Meteo Consult dr. Harry Otten on-
derschreef het belang van Van Amerongens on-
derzoek. ‘Het is jammer dat ik een klein jaar ge-
leden nog niet van dit onderzoek had gehoord’,
zei Otten. ‘Toen kreeg ik topmensen van ABN-
Amro en Philips op visite, die me om investe-
ringsadvies vroegen. Had ik dit onderzoek ge-
kend, dan had ik ze geadviseerd hun geld te ste-
ken in het fotosynthese-instituut dat Van Ame-
rongen wil oprichten.’
Otten maakt zich grote zorgen over de wissel die
de energieproductie trekt op het ecosysteem. ‘In
Zuid-Amerika verdwijnen de laatste restjes re-
genwoud omdat boeren maïs voor bio-brandstof
willen verbouwen. Ik heb een hekel aan grote
woorden, maar dat vind ik misdadig.’ / WK

‘EERDER ENERGIE UIT
KUNSTBLADEREN DAN
UIT KERNFUSIE’

WATERVERSPILLING DOOR BUREAUCRATIE
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e- De grondboren moeten in Mexico steeds groter zijn om diep genoeg te kunnen boren

naar grondwater. / foto Flip Wester
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