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Wie we zijn

2003 : Acacia Institute, VUA

2008 : Start  Acacia Water BV,  Gouda

Nu: ~20  hydro(geo)logen

50% Nederland en 50% wereldwijd



internationaal

• Grondwater advies diensten; private sector en overheden

• Drinkwater in rurale droge gebieden; NGO’s en overheden
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Nut en noodzaak van waterbuffering
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Kenia; wat zijn de feiten?
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There exist deep groundwater, but little data to support 

the claimed volumes of available fresh water 

Be cautious in claiming large volumes 

of abstractable water



Wat zijn zoal de uitdagingen?

• Klimaatverandering; meer onregelmatige regenval, overstromingen, verzilting enz.

• Nauwelijks oppervlakte water en diep grondwater 

• Gebrek aan infrastructuur

• Toename van vraag; voedselzekerheid

• Zwak waterbeheer; verdroging, uitputting van natuurlijke opslagcapaciteit, inefficiënt 
watergebruik

• Gebrek aan capaciteit en kennis van de feiten (percepties)
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Verhoogde kwetsbaarheid

Hoe gaan we om met de uitdagingen



Wat kunnen we hier aan doen? 

Duurzaam waterbeheer

• Creëer een meer robuust natuurlijk en institutioneel landschap middels een 
geïntegreerde aanpak 

• Meer oplossingen op lange termijn; niet alleen op de korte termijn en denk klein en 
niet alleen groot

• Feiten op tafel; zowel fysieke als ook de sociaaleconomische
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Het optimaliseren van de waterbuffer



Welke maatregel past waar?
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Kotido, Uganda
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De feiten en de opties
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Physical landscape,

Climate

Water resources and 

buffering potential

Local knowledge,

Expert judgment

Stakeholder

priorities

Natural resources, 

Environmental impact,

Existing water infrastructure

Socio-economical, 

cultural & political 

context

Priorities & strategies for 

the water resources 

development and water 

buffering

Watershed plan 
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• Water infrastructure, including 

3R solutions

• Water Governance

• Water management

• Capacity Development
Making water 

available

Master plan
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Success factoren

naast natuurlijk een degelijk inhoudelijk verhaal

• Socio-economic

• Institutional

• Political

• Cultural

• Technical 

• …
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Het gesprek met de boer!
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Lokale kennis!
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Hands on attitude
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Internationale

samenwerking!
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Lokaal bewijs



In conclusie

We moeten toe naar een rationeler waterbeheer gericht op een veranderd fysisch en sociaal 
systeem, waarbij lokale oplossingen cruciaal zijn

1. Hiërarchisch reductionisme: Inzichtelijk en hanteerbaar maken van het probleem

2. Meekoppelkansen: Combineren van lokale en korte termijn belangen van gebruikers met 
het op regionale en lange termijn gerichte beleid van bestuurders

3. Massa is kassa: Kleinschalige maatregelen zodanig structureren dat het leidt tot een 
grootschalige probleemoplossing

4. Maatwerk: Oplossingsrichtingen en strategieën differentiëren naar regionale 
verscheidenheid
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Dank u


