
Van wie is het water van de Nijl? Hoorn van Afrika 

Ethiopië gaat de komende tien jaar een gigantisch stuwmeer vullen met water uit de 

Nijl. Dat gaat ten koste van Egypte, dat toch al te weinig water heeft. 
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Van wie is het water van de Nijl? Al eeuwen wordt over die vraag geruzied, maar hij is 

actueler dan ooit. Voor Egypte is de rivier de belangrijkste levensader. Het land is voor zijn 

watervoorziening vrijwel geheel afhankelijk van het Nijlwater. Dus nu Ethiopië op het punt 

staat stroomopwaarts een gigantisch stuwmeer te vullen, vrezen ze in Egypte voor een groot 

watertekort. Het meer komt aan de grens met Soedan, achter de ‘grote dam van de 

wedergeboorte’, een waterkrachtcentrale die dit jaar klaar moet zijn. Het vullen van het 

stuwmeer zou wel eens tien jaar kunnen gaan duren. Al die tijd gaat dat ten koste van een 

deel van de ruim 55 miljard kubieke meter aan Nijlwater waar Egypte volgens het Nijlverdrag 

uit 1959 jaarlijks recht op heeft en de 18,5 miljard kubieke meter voor Soedan. Het stuwmeer 

heeft een oppervlak dat groter is dan de provincie Utrecht en kan 74 miljard kubieke meter 

water herbergen, ongeveer net zo veel als er in één jaar door de Blauwe Nijl stroomt. 

Egypte heeft vanaf het begin in 2010 geprobeerd de dam te blokkeren – desnoods met 

geweld. In 2013 waarschuwde toenmalig president Mohamed Morsi dat de waterzekerheid 

van Egypte „op geen enkele manier bedreigd mag worden”. Hij citeerde een oud Egyptisch 

lied over de Nijl: ‘als er ook maar één druppel verdwijnt, is ons bloed het alternatief’. De 

eindverantwoordelijkheid voor het Nijlbeleid werd verplaatst van het ministerie van Irrigatie 

naar de Nationale Veiligheidsautoriteit. 

Volgens een via klokkenluiderswebsite Wikileaks gelekte e-mail speelden Egyptische 

veiligheidsfunctionarissen in 2012 serieus met de gedachte om de Wedergeboortedam op te 

blazen, eventueel vanuit een speciaal aangelegde basis in (het toen nog bevriende) Soedan. 

De mail lekte uit via de Amerikaanse veiligheidsdenktank Starfor, die het idee volkomen 

onrealistisch en militair onuitvoerbaar noemde. Waterdeskundigen zeggen hetzelfde. Als de 

stuwdam zou worden opgeblazen, dan zou de Nijl zelf – en daarmee dus ook de 

watertoevoer in Egypte – waarschijnlijk het grootste slachtoffer zijn.  

Koloniale tijd 

Ethiopië trekt zich niets aan van de Egyptische druk. Volgens de regering is de dam van 

levensbelang. Met de 6000 megawatt die moet worden opgewekt kan een groot deel van de 

bevolking voor het eerst worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. 25 procent van de 

Ethiopiërs heeft slechts toegang tot elektriciteit. Op het platteland is dat amper 2 procent. De 

regering heeft zich ten doel gesteld in 2025 het grootste deel van de bevolking uit de 

armoede te halen. Voldoende elektriciteit is daarvoor een vereiste. 

Een deel van de stroom is bedoeld om te worden verkocht aan de buurlanden, met name 

aan Soedan en Kenia. Dat levert inkomen dat Ethiopië goed kan gebruiken. 

Bovendien, zeggen ze in Ethiopië, stammen de verdragen over de Nijl uit de koloniale tijd. Bij 

onderhandelingen over de waterverdeling is Ethiopië nooit partij geweest, terwijl de Blauwe 

Nijl, die 85 procent van het Egyptische water levert, daar ontspringt. Ook met de belangen 

van Kenia, Oeganda, Rwanda en Tanzania (die liggen in het stroomgebied van de Witte Nijl) 

werd in geen enkel verdrag rekening gehouden. 

 

 



Maar de cijfers deugen niet, zeggen ze in Egypte. Een onafhankelijke groep van experts 

concludeerde dat er wel degelijk grote risico’s zijn. Jaarlijks zal zo’n 3 miljard kubieke meter 

water uit het stuwmeer verloren gaan door verdamping – ongeveer net zo veel als er ieder 

jaar aan neerslag in heel Egypte valt. Vooral in de komende jaren, als het stuwmeer wordt 

gevuld, kan Egypte 12 tot 25 procent minder water krijgen, terwijl er nu al sprake is van een 

‘watercrisis’.  

Ook de voordelen voor Ethiopië zijn volgens veel experts te optimistisch ingeschat. Doordat 

in het Ethiopische Hoogland de bodem ernstig geërodeerd is, zal het water veel zand 

meevoeren, waardoor het stuwmeer snel dichtslibt. Daar staat tegenover dat Egypte veel 

zou kunnen doen om zijn eigen waterverbruik te verminderen. Oude irrigatiesystemen 

slurpen nodeloos veel water. Via zo’n 30.000 kilometer aan open kanalen verdampen 

jaarlijks enkele miljarden kubieke meters water. Drinkwaterinstallaties zijn verouderd, 

volgens een Egyptisch onderzoeksinstituut gaat 35 procent van het water verloren via 

lekkende pijpleidingen. Aan waterzuivering wordt nauwelijks gedaan. 

Volgens een recente studie in het tijdschrift Nature Climate Change zou klimaatverandering 

de landen wel eens kunnen dwingen om samen te werken. De onderzoekers voorspellen dat 

de waterstroom in de Nijl de komende decennia veel meer gaat fluctueren. Jaren van 

extreme droogte worden dan gevolgd door jaren met overstromingen. Dat kan het beste 

worden opgevangen met extra waterberging, aldus de studie. „Maar waar moet het water 

geborgen worden? In welk land? En wie gaat het beheren?”, vraagt David Michel, die 

onderzoek doet naar grensoverschrijdende waterconflicten, zich af. De Wedergeboortedam 

laat zien dat het antwoord daarop niet gemakkelijk zal zijn. 

Feiten 

3,18 mln vierkante kilometer, verdeeld over elf landen, beslaat het stroomgebied van (Witte 

en Blauwe) Nijl. 300 miljoen mensen zijn voor hun drinkwater afhankelijk van de rivier.  

1929 Is het jaar waarin Egypte en het Verenigd Koninkrijk (namens zijn toenmalige kolonie 

Soedan) een verdrag tekenden over de verdeling van het water uit de Nijl. 

48 mld kubieke meter water kreeg Egypte, volgens dit verdrag. Soedan nam genoegen met 4 

miljard. Na een aanpassing in 1959 had Egypte voortaan recht op 55,5 miljard kuub en 

Soedan op 18,5 miljard. De overige landen hebben het Nijlverdrag nooit erkend. 

1.680 vierkante kilometer wordt de oppervlakte van het stuwmeer, groter dan de provincie 

Utrecht. De dam krijgt een hoogte van 145 meter en een lengte van 1,7 kilometer. 

74 mld kubieke meter water kan het stuwmeer ongeveer herbergen. Dat is net zo veel als er 

jaarlijks door de Blauwe Nijl stroomt. 

20.000 mensen moesten hun leefgebied verlaten ten behoeve van de bouw van de dam. 

14 onderhandelingsrondes zijn er al geweest tussen Ethiopië, Egypte en Soedan over de 

Wedergeboortedam. Zonder enig resultaat. De laatste was in mei. Er werd geen afspraak 

gemaakt voor vervolgoverleg. 
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Vragen bij het artikel 

1. Wat is de belangrijkste waterbron van Egypte?...................................................... 

 

2. Ligt Soedan stroomopwaarts of stroomafwaarts aan de Nijl ten opzichte van Egypte? 

...................................................... 

 

3. Waarom heeft Soedan voor de naam de dam van de wedergeboorte gekozen? 

...................................................... 

 

4. Wat wordt er bedoeld met de liedtekst: ‘als er ook maar één druppel verdwijnt, is ons 

bloed het alternatief’? ...................................................... 

 

5. In 2012 was er bijna een oorlog ontketend over de dam. Wat was de oorzaak? 

...................................................... 

 

6. Wat zijn de drie doelen van de aanleg van de dam van de wedergeboorte voor Ethiopië? 

...................................................... 

 

7. Wat wordt er bedoeld met: Ook met de belangen van Kenia, Oeganda, Rwanda en 

Tanzania die liggen in het stroomgebied van de Witte Nijl 

...................................................... 

 

8. Wat zijn de risico’s volgens een onafhankelijke groep van experts als het stuwmeer zich 

gaat vormen achter de dam? ...................................................... 

 

9. Op het Ethiopische Hoogland de bodem ernstig geërodeerd. Wat heeft dit voor 

gevolgen? ...................................................... 

 

10. Hoe kan Egypte er voor zorgen dat het waterverbruik wordt verminderd? 

...................................................... 

 

11. Welk gewas verbouwen de Egyptenaren al eeuwen langs de rivier de Nijl dat heel veel 

water gebruikt? ...................................................... 

 

12. De waterstroom in de Nijl de komende decennia veel meer gaat fluctueren. Wat betekent 

dit? ...................................................... 

 

13. Wat betekent een grensoverschrijdende waterconflict? ...................................................... 

 

14. Geef nog een ander voorbeeld in de wereld van een grensoverschrijdende 

waterconflict...................................................... 

 

15. Hoe groot wordt de dam? ...................................................... 

 

16. Waarom moesten 20.000 mensen hun woongebied verlaten ten behoeve van de dam? 

...................................................... 

 



 

 

 

 

17.Gebruik kaart 183. Afrika. 

Schrijf de namen van de 

landen in de kaart.  

18. Gebruik kaart 183 en 181. 

Teken de gehele rivierloop van 

de rivier de Nijl, de Blauwe  Nijl 

en de Witte Nijl in op de kaart. 

19. Arceer of kleur in het 

Victoriameer. Welke rol speelt 

dit meer voor de 

Nijl?..........................................

.................................................

....................... 

20. Teken de ligging in van al 

bestaande stuwdammen in de 

Nijl. Bekijk de algemene 

legenda (kaft) om het 

legendateken van een 

stuwdam te herkennen op de 

kaart.  


