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SAMENVATTING 
 

Probleem Definitie 

Hoewel grensoverschrijdende en onderling op meerdere niveaus gedeelde waterbronnen vaak 

worden gezien als een bron van conflicten tussen landen en regio's, suggereren recente studies 

dat ze ook een katalysator kunnen zijn voor samenwerking tussen oeverstaten. Een dergelijke 

geïnstitutionaliseerde samenwerking kan de oeverstaten ten goede komen doordat het een 

grotere sociaaleconomische ontwikkeling kan bevorderen. Ondanks het bestaan van instituties 

op grensoverschrijdend niveau, worden sommige stroomgebieden beter beheerd dan andere. Dit 

kan zijn omdat, zoals vanuit het perspectief van de hydro-hegemonie betoogd wordt, 

asymmetrische machtsverhoudingen tussen volkeren en landen de instituties op verschillende 

wijzen vormgeven in de verschillende stroomgebieden. Als macht echter zo een dominante rol 

heeft, is de vraag waarom er zoveel instituties zijn in andere delen van de wereld (zoals tussen 

Canada en de VS en tussen Europese landen) die wel werken? Neo-institutionalisten betogen 

dat machtsconstellaties variëren van kwestie tot kwestie; er is vaak wel degelijk ruimte om 

eerlijke en effectieve instituties te ontwikkelen die - eenmaal ontwikkeld - ook macht kunnen 

vormen en beteugelen. 

Ineffectieve instituties en slechte bestuurspraktijken creëren verschillende uitdagingen voor het 

waterbeheer in het Zuiden. Dit kan nog worden verergerd door wereldwijde veranderingen in 

sociale, politieke, ecologische en economische systemen. Deze uitdagingen kunnen worden 

onderverdeeld in twee brede categorieën: (1) stromingsgerelateerde (d.w.z. betreffende 

kwesties van waterkwaliteit, waterkwantiteit en gerelateerde ecosysteemdiensten); en (2) 

bestuurs- en beheersgerelateerde (d.w.z. betreffende kwesties van macht, jurisdictie, 

coördinatie, principes en instrumenten op meerdere bestuursniveaus). De wetenschappelijke 

literatuur geeft aan dat een analytisch kader voor grensoverschrijdend waterbestuur essentieel 

is om de uitdagingen van verlies van waterkwaliteit en kwantiteit, de politisering en pacificatie 

(dat wil zeggen iets tot veiligheidsvraagstuk maken ten einde buitengewone maatregelen te 

kunnen nemen) van het bestuur van water het hoofd te kunnen bieden. Toch zijn er vier 

belangrijke hiaten in de wetenschappelijke literatuur over grensoverschrijdend waterbestuur. 

Ten eerste integreert deze literatuur zelden (a) een aanpak op meerdere niveaus, (b) een 

institutionele benadering (c) een inclusieve ontwikkelingsbenadering, of (d) het meewegen van 

de implicaties van het gebruik van verschillende soorten water en de daarbij behorende 

ecosysteemdiensten. 

Vraag 

Vandaar Derhalve probeert dit proefschrift de volgende hoofdonderzoeksvragen te 

beantwoorden: 

Hoe kunnen regionale waterpolitiek en waterinstituties worden omgevormd door het 

ontwikkelen van inclusieve ontwikkelingsdoelstellingen, en hoe kunnen deze instituties relaties 



opbouwen met andere sectoren dan de watersector bij het aanpakken van kwesties als 

waterkwaliteit, waterkwantiteit en klimaatsverandering?  

De volgende sub-vragen worden behandeld: 

1. Hoe kunnen de concepten van biodiversiteit en ESS opgenomen worden in een kader 

dat beoogt de effectiviteit van instituties en de rol van macht in het bestuur van 

grensoverschrijdende waterbronnen te analyseren? 

2. Welke principes en instrumenten richten zich op de oorzaken/drivers van 

zoetwaterproblemen in grensoverschrijdende rivieren op meerdere geografische 

niveaus? 

3. Hoe beïnvloedt juridisch pluralisme in meervoudig gelaagd waterbestuur de 

grensoverschrijdende samenwerking? 

4. Hoe beïnvloeden machtspolitiek en instituties waterbestuur in grensoverschrijdende 

rivieren op meerdere geografische niveaus? 

Deze vragen worden onderzocht aan de hand van de situatie van de Kabul rivier, die door 

Afghanistan en Pakistan stroomt. Ik koos voor het Kabul stroomgebied omdat:  

a) Het uniek is, want beide landen leveren water en liggen zowel boven- als benedenstrooms en 

in beide landen is sprake van een conflictsituatie; b) Afghanistan nu eenzijdig de rivier wil 

ontwikkelen en het aandeel in watergebruik wil vergroten voor haar sociaaleconomische 

ontwikkeling, wat tot conflict leidt met Pakistan; Pakistan werpt tegen, dat het de eerste 

gebruiker van de rivier was en dus historische rechten heeft c) dit stroomgebied is bovendien al 

het dichtst bevolkte stroomgebied van Afghanistan en Pakistan met een bevolkingsdichtheid 

van 93 personen per km2. Het huisvest naar schatting 7,185,000 personen. Het is bovendien 

kwetsbaar voor klimaatverandering, omdat deze rivier gevoed wordt door gletsjers en sneeuw. 

Dit in tegenstelling tot andere rivieren, die voornamelijk door regen van water worden voorzien; 

d) Er zijn weinig formele instituties. Bovendien is er van academische zijde weinig 

belangstelling voor dit stroomgebied ten gevolge van het langdurig karakter van het conflict. 

De gewoonten van de stammen in het gebied zijn moeilijk te begrijpen voor buitenstaanders. 

Mijn persoonlijke affiniteit met het gebied, affiliatie met de stamgewoonten en een volledige 

beheersing van de lokale talen maken het voor mij tot een geschikte case studie. 

Hoofdstuk 2 presenteert de methodologie en het analytisch kader. Dit hoofdstuk beargumenteert 

dat de analyse van grensoverschrijdende water kwesties verbeterd kan worden door gebruik te 

maken van het zogenoemde multi-level governance (MLG) analyse kader. Ik koos voor een 

kader dat iedere bestuurslaag onafhankelijk behandelt, een zogenoemd ‘type 1 MLG analyse 

kader’. Omdat machtspolitiek water instituties beïnvloedt - en vice versa -leg ik kort de 

basisbeginselen van de machtspolitiek en van de institutionele theorie uit, en hun onderlinge 

relatie. Omdat verschillende benaderingen van waterbestuur tegelijk ontwikkeld zijn, en op 

verschillende lagen van bestuur een veelvoud van wetten voort hebben gebracht, onderzoek ik 

of de regels consistent of tegenstrijdig zijn in een gegeven jurisdictie. Ten slotte, heb ik ervoor 

gekozen om inclusieve ontwikkeling als een doel voor water bestuur te contrasteren met 



duurzame ontwikkeling. Dit doe ik omdat ik de sociaal/relationele componenten wil 

benadrukken (met een focus op hoe macht kan worden overgeheveld naar de lokale bevolking 

door, onder andere, het hanteren van bepaalde principes en instrumenten). Daarnaast wil ik 

ecologische componenten benadrukken, om de ecosysteemdiensten van water te verbeteren, in 

tegenstelling tot te focussen op hoe economische groei kan worden versterkt. En omdat 

waterrecht een aantal procedurele principes heeft, die moeilijk zijn te classificeren als sociaal 

of ecologisch, heb ik deze geclusterd onder politieke principes. 

In termen van methodologie, heb ik de literatuur over hydro-hegemonie (2004-2018) 

bestudeerd, en de relatie tussen macht en instituties (1970 - 2018). Ik bestudeerde vijf 

belangrijke internationale beleids- en juridische documenten relevant voor dit proefschrift op 

mondiaal niveau met betrekking tot water bestuur in de casus regio van Afghanistan en 

Pakistan, 15 op grensoverschrijdend niveau (3 koloniale en 12 postkoloniale); 22 op nationaal 

en lokaal niveau in Afghanistan (2 pre-koloniale, 1 koloniaal, en 19 post-koloniale), en 25 in 

Pakistan (2 pre-koloniale, 4 koloniale, en 19 post-koloniale). Ik voerde een vergelijkende 

meervoudig gelaagde case studie uit van Afghanistan en Pakistan en het grensoverschrijdende 

Kabul stroomgebied uit, waar in totaal 70 interviews (30 in Afghanistan en 40 in Pakistan) en 

twee Focus Group Discussies (FGDs) werden uitgevoerd. 

Ik maak gebruik van een aangepaste versie Oran Young's institutionele analyse model, zoals dit 

ook in de Institutional Dimensions of Global Environmental Change is gehanteerd. In dit kader 

is het allereerst van belang om de context en de drijvende krachten (drivers) te begrijpen, die 

leiden tot uitdagingen voor waterbestuur in het Kabul stroomgebied. Ik analyseer hoe macht de 

bestaande grensoverschrijdende, nationale en lokale instituties in het stroomgebied gevormd 

heeft. Vervolgens heb ik de belangrijkste principes en instrumenten geïdentificeerd die gericht 

zijn op het veranderen van het gedrag van mensen met betrekking tot het gebruik van water 

(waterkwantiteit) en tot vervuiling (waterkwaliteit). Daarna analyseer ik of deze instrumenten 

– gegeven de context en de drivers - het menselijk gedrag op zo een manier veranderen dat 

bijgedragen wordt aan sociale en ecologische inclusie, en ook de relationele aspecten 

veranderen (m.a.w. is er sprake van inclusieve onwikkeling?). Ten slotte ontwikkel ik 

aanbevelingen op basis van de beoordeling van welke principes en instrumenten werken en 

welke niet. Ik bespreek hoe de institutionele aanpak kan worden verbeterd en of deze verbeterde 

aanpak de onderliggende machtspolitiek zouden kunnen beïnvloeden en daamee tot de 

ontwikkeling van wederzijds bevredigende uitkomsten zou kunnen leiden.  

Hoofdstuk 3 gaat in op de manier waarop realistische en institutionele benaderingen omgaan 

met grensoverschrijdend waterbestuur op meerdere niveaus. De literatuur over realisme 

(bijvoorbeeld hydro-hegemonie) richt zich over het algemeen op de rol van de macht van de 

staat in internationale samenwerking, terwijl institutionalisme (d.w.z. hydro-institutionalisme) 

zich over het algemeen richt op de rol van instituties in internationale samenwerking. 

Machtstheorieën analyseren hoe macht grensoverschrijdende instituties van waterbestuur 

beïnvloedt door: actoren toe te voegen of uit te sluiten; het opnemen of uitsluiten van 

verschillende kwesties en daarmee het vormgeven van de agenda of voorkeuren van 

verschillende actoren die betrokken zijn bij het politieke / onderhandelingsproces. Ze 



analyseren of er machtssymmetrie is tussen actoren in relatie tot (i) geografie; (ii) materiele 

factoren; (iii) onderhandelen; en (iv) op de kracht van ideeën. Onder bepaalde omstandigheden 

kan macht resulteren in fragiele en niet duurzame instituties voor waterbestuur. Institutionele 

theorieën betogen dat samenwerking, en uiteindelijk zelfs vrede, toch kan ontstaan door de 

ontwikkeling van normen die kunnen fungeren als een intermediaire factor tussen de 

machtsstructuren van het (inter)nationale systeem. Vanuit institutionele theorie wordt gesteld 

dat samenwerking zelfs mogelijk is in een anarchistisch systeem, en wel in de vorm van 

samenwerking op bijvoorbeeld het gebied van handel, mensenrechten en collectieve veiligheid. 

Een dergelijke samenwerking kan ontstaan omdat verschillende kwesties verschillende 

machtsconstellaties hebben. 

Hydro Hegemonie (HH) en Hydro Institutionalisme (HI) (de term die ik geef aan een 

institutionele benadering van water) zijn twee afzonderlijke theoretische benaderingen van 

grensoverschrijdende waterconflicten en samenwerking. Ze hoeven niet noodzakelijkerwijs te 

worden geïntegreerd in één enkel interpretatiekader, maar ze vullen elkaar aan en kunnen goed 

worden gebruikt om verschillende aspecten van de onderzoeksvraag en deelvragen te 

beantwoorden. In werkelijkheid is er een complex samenspel van macht en instituties, waar 

macht de uitkomst van grensoverschrijdend waterbestuur beïnvloedt wanneer er asymmetrische 

machtsverhoudingen zijn tussen aangrenzende landen en gebruikers. Formele en informele 

instituties beperken op hun beurt echter weer de rol van machtspolitiek in het bestuur van water 

(een hybride benadering). Verder kunnen er (a) onopgeloste historische problemen zijn in niet-

water gerelateerde sectoren (bijvoorbeeld grensaangelegenheden) en (b) een gebrek aan 

wetenschappelijke en maatschappelijke informatie die institutionele opbouw in de watersector 

kan belemmeren. Daarom behandelt dit proefschrift de rol die macht speelt bij het betrekken 

van of uitsluiten van actoren en het al dan niet agenderen van bepaalde problemen. Het 

proefschrift bespreekt hoe bestaande instituties kunnen worden verbeterd. Het probeert 

aanvullende wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten te bieden die wellicht ook de 

percepties van hen betrokken in de onderhandelingen rondom grensoverschrijdend 

waterbestuur zouden kunnen veranderen. Waar de meeste van deze theorieën zich alleen richten 

op het niveau van de natiestaat, kijk ik expliciet naar alle verschillende niveaus.  

Hoofdstuk 4 bespreekt de state-of-the-art kennis van zoetwatersystemen in de context van een 

stroomgebied. Ik identificeer eerst de belangrijkste directe en indirecte drivers van invloed op 

de kwaliteit, kwantiteit en daarmee samenhangede ecosysteemdiensten van de waterlopen. 

Onder de directe drivers behandel ik de ontwikkeling van de landbouw, veeteelt, de 

mijnbouwsector en het watergebruik voor energievoorziening, de industrie en dienstensector, 

gemeentelijke drinkwater- en sanitaire voorzieningen, en demografische verschuivingen ten 

gevolge van migratie, bevolkingsgroei, bevolkingsdichtheid, en verstedelijking. Onder 

indirecte drivers vallen de politieke dynamiek tussen staten / provincies, culturele en etnische 

verhoudingen tot water; beleid uit andere sectoren dan de watersector dat van invloed is op 

water, de drang naar economische groei, armoede, technologische vooruitgang (waaronder 

intensivering van de landbouw), internationale handel; klimaatvariabiliteit en verandering; 

aardbevingen. De drivers kunnen natuurlijk factoren zijn (bijvoorbeeld tektonische 

bewegingen, klimaat- en weervariabiliteit) en antropogeen (bijvoorbeeld klimaatverandering).  



Omdat een belangrijke toevoeging van dit proefschrift de ecosysteemdiensten van water omvat, 

gaat dit hoofdstuk in op de verschillende ecosysteemdiensten (ESS) van zoet water. Deze 

omvatten de ondersteuning (bijvoorbeeld de rol van water bij erosiebestrijding en recycling van 

voedingsstoffen), regulering (bijv. klimaatregulering, hydrologische regulering), bevoorrading 

(bijv. drinkwater, water voor voedsel) en culturele (bv. geestelijke, recreatieve) diensten van 

water. De verschillende soorten zoetwater (d.w.z. atmosferisch water, blauw oppervlaktewater, 

blauw grondwater, groen water, grijs water, zwart water en wit bevroren water of sneeuw) 

vervullen verschillende ecosysteemdiensten met verschillende bijdragen tot het welzijn van de 

mens (d.w.z. keuzevrijheid door veiligheid, goed leven, gezondheid en goede sociale relaties) 

op verschillende bestuursniveaus. Een belangrijke hypothese van dit hoofdstuk is dat als in 

discussies over grensoverschrijdende stroomgebieden ook andere waterkwesties in het 

stroomgebied zouden worden meegenomen, dit een betere samenwerking tussen actoren in 

aangrenzend landen mogelijk zou maken. Op dezelfde wijze zou een beter begrip van de 

ecosysteemdiensten van water, en begrip van de wijze waarop niet-water specifieke kwesties 

problemen kunnen veroorzaken in de watersector, deze samenwerking kunnen verbeteren.  

Hoofdstuk 5 onderzoekt vijf belangrijke instituties op mondiaal niveau (dat wil zeggen de 

gebruikelijke internationale wetgeving op het gebied van water, het Verdrag inzake de 

bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 

1992 (oorspronkelijk EU wetgeving, nu opengesteld voor mondiale participatie); de UN 

Watercourses Conventie uit 1997, het mensenrecht op water en sanitatie en de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen (SDGS) van Agenda 2030). De Duurzame Ontwikkelingsdoelen vragen 

om integratie van de sociale en ecologische aspecten in het streven naar ontwikkeling. Dit 

hoofdstuk identificeert de volgende beginselen en instrumenten uit de bovenstaande 

documenten die relevant zijn voor dit proefschrift: (i) politieke (bijv. de principes over 

soevereiniteit, informatie-uitwisseling, verplichting tot samenwerking, vreedzame oplossing 

van geschillen, kennisgeving van noodsituaties en kennisgeving van geplande maatregelen); (ii) 

sociaal-relationele (inclusief het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen, publieke 

participatie, bewustmaking van het publiek en onderwijs, toegang van het publiek tot 

informatie, prioriteit van gebruik, rechten van vrouwen, jongeren en inheemse volkeren, 

capaciteitsopbouw, billijk en redelijk gebruik, intergenerationele gelijkheid, 

armoedebestrijding); en (iii) ecologische (d.w.z. beoordeling van het milieueffect, monitoring, 

voorkoming van vervuiling, bescherming en behoud van ecosystemen, betaling van vervuilers 

en bescherming van waterwingebieden en lozingszones). Verder identificeert het de 

verplichting om een organisatie voor het bestuur van het stroomgebied in het leven te roepen 

en om geschillenbeslechtings-mechanismen te gebruiken voor het oplossen van problemen.  

Hoofdstuk 6 beschrijft en analyseert de relaties tussen Afghanistan en Pakistan in de KRB (het 

Kabul stroomgebied) om de vraag te beantwoorden hoe macht en instituties de internationale 

betrekkingen tussen de twee landen beïnvloeden en hoe ze een inclusieve en duurzame 

ontwikkeling belemmeren of hieraan bijdragen. Het doet dit door i) de algemene politieke 

context te bespreken, ii) essentiële ESS inclusief biodiversiteit te identificeren, iii) directe en 

indirecte drivers in de zoetwaterhuishouding te bespreken, en iv) een gedetailleerd overzicht te 

geven van de ontwikkeling van de instituties op grensoverschrijdend niveau door zowel 



historische als recente bestuurspraktijken te analyseren (inclusief de pre-koloniale 

overeenkomsten). 

Dit hoofdstuk trekt vier conclusies. Ten eerste is er geen formeel regelgevend kader om de 

waterbronnen in de KRB op billijke wijze te delen tussen Afghanistan en Pakistan, en daarom 

doet elk land wat het wil binnen dit anarchistisch systeem. Hoewel Pakistan een groot deel van 

de waterbronnen in de KRB gebruikt, maakt het zich zorgen over de toekomstige toegang tot 

water, aangezien Afghanistan nieuwe dammen en irrigatie-infrastructuur wil ontwikkelen. Het 

Pakistaanse establishment is van mening dat deze projecten de economie en infrastructuur van 

de provincie Khyber Pakhtunkhwa (KP) van Pakistan ernstig zouden schade. Ten tweede kan 

de erkenning van de variëteit van Biodiversiteit en EcoSysteemServices (BESS) op 

grensoverschrijdend niveau van de Kabul rivier de basis vormen voor een gelijkluidende 

probleemdefinitie, en dit kan ook de voordelen van BESS voor lokaal levensonderhoud 

benadrukken. Op dezelfde manier omvatten de regulerende diensten van de rivier de Kabul een 

aaneengesloten en verbeterde aanvulling van het grondwater door het verwijderen van 

nutriënten en verontreinigende stoffen, de klimaatregulering door middel van 

koolstofsekwestratie in de uiterwaarden en de omliggende bossen.  

Ten derde kan het erkennen en identificeren van overeenkomsten in de belangrijkste directe en 

indirecte drivers een eerste stap zijn in de aanpak van grensoverschrijdende waterkwesties in 

de KRB. Belangrijke directe drivers zijn: (a) ontwikkeling van de landbouw; (b) industrie; en 

(c) demografische verschuivingen. De belangrijkste indirecte oorzaken van de 

zoetwaterproblemen in de KRB op grensoverschrijdend niveau zijn: (a) politieke dynamiek 

tussen staten; (b) cultuur en etnische elementen; (c) niet-watergerelateerd beleid; (d) economie; 

(e) armoede; (f) technologisch; (g) internationale handel; en (h) klimaatvariabiliteit en 

klimaatverandering. Met name de politieke dynamiek tussen staten is een belangrijke 

grensoverschrijdende driver, daar Afghanistan de Durand-lijn niet als een internationaal 

erkende grens accepteert. De kwestie van de Durand-lijn vraagt dringend om een oplossing. 

Hiervoor is een fact finding missie nodig, waarin zowel de betrokken autoriteiten als en 

internationale juristen zijn opgenomen. De politieke context van extremisme, zetbazen van de 

Taliban- en Pakhtunistan hindert de samenwerking en wordt beïnvloed door aan water 

gerelateerde kwesties tussen de twee buren. Ten vierde heeft de afwezigheid van formele 

instituties ervoor gezorgd dat machtspolitiek de overhand heeft gekregen tussen de twee landen. 

Hoewel Afghanistan een geografisch voordeel heeft, heeft het minder invloed ten gevolge van 

het gebrek aan capaciteit en middelen om waterbronnen te exploiteren. Pakistan beschikt over 

meer materieel, onderhandelings- en ideëel vermogen. Daar Pakistan ongeveer 90% van het 

water van het KRB verbruikt is het minder gemotiveerd om de status quo te wijzigen. Vanwege 

deze machtsasymmetrieën heeft Pakistan een op veiligheid gerichte agenda voor het 

buitenlandse beleid ten aanzien van Afghanistan aangenomen. 

Hoofdstuk 7 beschrijft en analyseert zoetwaterbeheer op meerdere niveaus in Afghanistan. Het 

doet dit door te kijken naar (1) hoe verschillende kenmerken en drivers van zoetwaterproblemen 

uitwerken op de verschillende geografische niveaus in Afghanistan; (2) hoe kaders voor 

zoetwaterbeheer zich op meerdere geografische niveaus in Afghanistan hebben ontwikkeld; (3) 



welke instrumenten de drivers van zoetwaterproblemen op meerdere geografische niveaus in 

Afghanistan aanpakken; (4) hoe juridisch pluralisme op meerdere geografische niveaus in 

Afghanistan kan worden waargenomen; en (5) hoe macht en instituties de kaders voor het 

bestuur van zoetwater beïnvloeden. Dit leidt tot vier conclusies. 

Ten eerste hebben wijdverspreide armoede, zwakke institutionele en menselijke capaciteit als 

gevolg van langdurige conflicten en instabiliteit en een gebrek aan kennis en capaciteit om 

watervoorraden te beheren, bijgedragen aan de uitdagingen ten aanzien van water in 

Afghanistan. Omdat Afghanistan een binnenstaat is, en geografisch gesproken een belangrijke 

locatie is, kenmerkt haar historie zich door geschillen met de buurlanden over het water uit de 

bergrivieren, de belangrijkste waterbron van Afghanistan. Bovendien heeft de burgeroorlog en 

de Sovjet invasie ertoe geleid dat veel van de institutionele kennis met betrekking tot 

watervoorraden verloren is gegaan. De meeste apparatuur voor watermonitoring van het land 

werd vernietigd en de capaciteiten van waterwetenschappers stagneerden. Ten tweede, omdat 

een groot deel van de bevolking in Afghanistan direct en indirect afhankelijk is van een 

verscheidenheid aan BESS van Kabul River, kan degradatie van deze vitale diensten als gevolg 

van variabiliteit van de watertoevoer negatieve gevolgen hebben. Een recente classificatie 

verdeelt Afghanistan in 15 kleinere eco-regio's waarvan slechts twee relatief stabiel en intact 

zijn. De soorten rijkdom in alle eco-regio's is aanzienlijk verminderd door een combinatie van 

overbegrazing, het verzamelen van brandhout en de exploitatie van weidegebieden. Naar 

schatting 70-80% van de bevolking van het land is afhankelijk van landbouw, veeteelt en 

ambachtelijke mijnbouw om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Het land moet een 

beroep doen op deze mogelijkheden om zijn positie onder aan de ranglijst van de Human 

Development Index te verbeteren. 

Ten derde is het van essentieel belang om de belangrijkste directe en indirecte drivers van 

waterkwesties te identificeren en te begrijpen. Dit om in de context van veranderend geopolitiek 

en klimaatscenario's op wetenschappelijke inzichten gebaseerd beleid te kunnen formuleren 

voor duurzaam watergebruik in het land. De belangrijkste directe oorzaken van de 

waterproblemen in Afghanistan zijn: (a) landbouw en industriële ontwikkeling; (b) 

demografische verschuivingen; (c) toenemende vraag naar schoon drinkwater en verbeterde 

sanitaire voorzieningen; en (d) veranderingen ten gevolge van klimaatvariabiliteit en 

klimaatverandering (zoals overstromingen, ontstaan van gletsjermeren en perioden van 

droogte). Indirecte drivers zijn o.a. de politieke drivers op het gebied van de staat, de veiligheid 

en infrastructuur; (b) sociale factoren, waaronder armoede; (c) economische factoren; en (d) 

culturele drijfveren, waaronder verspillend waterverbruik en vervuiling. Ten vierde kan 

Afghanistan, vanwege een pluralistisch juridisch kader en een zwakke organisatorische 

capaciteit, de zoetwaterbestuurders niet aanspreken. Bestaande instituties zijn niet in staat 

gelijke toegang tot en toedeling van water te bewerkstelligen, en belemmeren de bescherming 

en het behoud van ecosysteemdiensten (ESS) op sub-nationaal en nationaal niveau. Bovendien 

kunnen donororganisaties hun eigen agenda in Afghanistan definiëren en pushen door prioriteit 

te geven aan hun strategische en veiligheidsbelangen. Water valt formeel onder de grondwet, 

het burgerlijk wetboek en de waterwetten, terwijl het informeel door lokale gebruiken en 

principes van de sharia worden bestuurd. Daarmee ontstaat een overlap van lokale gebruiken, 



sharia en moderne regels voor zoetwatergebruik in Afghanistan. Dit creëert een juridisch 

pluralistische vorm van bestuur, waarbij: (a) op lokaal niveau sommige principes van de sharia 

(vervat in het burgerlijk recht) in tegenspraak zijn met de lokale gebruiken, en (b) regels voor 

zoetwaterbestuur zijn opgesplitst in meerdere teksten, die vaak in tegenspraak zijn met niet-

water gerelateerd beleid. 

Hoofdstuk 8 beschrijft en analyseert zoetwaterbestuur op meerdere niveaus in Pakistan. Het 

doet dit door te kijken naar (1) hoe rekening wordt gehouden met de verschillende kenmerken, 

waaronder ESS en oorzaken van zoetwaterproblemen, op meerdere geografische niveaus; (2) 

hoe bestuurlijke kaders zijn geëvolueerd op meerdere geografische niveaus in Pakistan; (3) 

welke bestuursinstrumenten de drivers van zoetwaterproblemen op meerdere geografische 

niveaus in Pakistan aanpakken; (4) hoe juridisch pluralisme op meerdere geografische niveaus 

in Pakistan kan worden waargenomen; en (5) hoe macht en instituties de kaders voor zoetwater 

bestuur beïnvloeden op meerdere geografische niveaus. Dit hoofdstuk trekt vijf conclusies. 

Ten eerste is het delen van water tussen provincies in Pakistan een sterk gepolitiseerde kwestie 

en wordt het vaak gebruikt als een instrument om de politieke belangen van verschillende 

nationale en lokale actoren te bevorderen. De decentralisatie van macht van de federale overheid 

naar de provincies na het 18e constitutionele amendement heeft het beheer van natuurlijke 

hulpbronnen gecompliceerd, waaronder gevallen waarin kleine provincies (bijvoorbeeld KP en 

Balochistan) grote provincies (Punjab en Sindh) de schuld geven van waterdiefstal. Dit heeft 

geleid tot wantrouwen bij de provincies, ondanks het Interprovinciale Water Akkoord uit 1991 

tussen de provincies. Ten tweede, omdat een groot deel van de bevolking direct en indirect 

afhankelijk is van zoetwater gerelateerde BESS, kunnen de ernst van waterschaarste, slecht 

waterbeheer en klimaatvariabiliteit en klimaatverandering direct van invloed zijn op de 

voedselzekerheid, de levensstandaard en de economie van het land. Een groot deel van de 

bevolking vertrouwt direct en indirect op de BESS die rechtstreeks afhankelijk is van 

zoetwatervoorziening. Pakistan heeft onlangs het 'waterschaarste niveau' (met de huidige 

jaarlijkse waterbeschikbaarheid per inwoner van 1017 m3) bereikt en volgens sommige 

schattingen zou Pakistan in 2025 'droog kunnen vallen'. 

Ten derde is het identificeren van de belangrijkste directe en indirecte drivers voor 

zoetwatergerelateerde uitdagingen de eerste stap naar het aanpakken van deze uitdagingen. 

Belangrijke directe drivers zijn: a) de toenemende vraag naar water voor een reeks van 

activiteiten en b) water- en sanitatiebehoeften van de groeiende bevolking (groeipercentage van 

2% in 2018) en niet-duurzame en snelle verstedelijking. Belangrijke indirecte oorzaken van de 

waterproblemen zijn: politieke dynamiek op het niveau van de staat en tussen de buurlanden; 

veronachtzaming van de binnenlandse watercrisis, (resultante van klimatologische - en 

milieuveranderingen en de erfenis van de koloniale wetten); en demografische, 

sociaaleconomische veranderingen en de gevolgen van klimaatverandering in het stroomgebied 

van Kaboel-Indus. Ten vierde wordt de institutionele architectuur gekenmerkt door juridisch 

pluralisme ten gevolge van de voortdurende toepassing van koloniale wetten, lokale gewoonten 

en sharia, evenals drie niveaus met vaak verschillende kaders voor waterbeheer (nationaal, 

provinciaal en lokaal). Dit heeft in Pakistan de effectiviteit van het waterbeleid en de 



implementatie hiervan verminderd. Waterwetten en andere beleidsmaatregelen die tijdens het 

koloniale bestuur zijn ingesteld, dienden voornamelijk om water eenzijdig te beheren en te 

reguleren en zijn slecht toepasbaar op de behoeften van het huidige Pakistan. Bovendien is de 

veiligheidselite een belangrijke speler bij het vormgeven van de ontwikkeling van het 

buitenlands beleid, vooral ten aanzien van India en Afghanistan, die beide mechanismen hebben 

voor het delen van het water met Pakistan. Ten vijfde blijkt uit de analyse van de mate waarin 

principes en instrumenten voor het waterbestuur voorkomen (zowel in drie verschillende 

tijdvakken, als in de kaders voor waterbestuur op verschillende niveaus), dat er maar weinig 

verband is tussen deze instrumenten en inclusieve en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

Economische principes en normatieve milieubeginselen zijn aanwezig omdat Pakistan 

verschillende multilaterale milieuovereenkomsten heeft geratificeerd. Wat de aanpak van 

milieukwesties betreft, is er echter nauwelijks een doeltreffend instrument om ecosystemen te 

beschermen en te behouden of om strikte regelgeving te ontwikkelen, door middel van 

toepassing van sancties of het toekennen van subsidies. 

Hoofdstuk 9 heeft de elementen van zoetwaterbestuur uit de verschillende geografische niveaus 

van het KRB geïntegreerd om een antwoord te bieden op de vraag hoe macht en instituties 

zoetwaterbestuur op meerdere niveaus in het KRB kunnen beïnvloeden om inclusieve en 

duurzame ontwikkeling te bevorderen. Dit is gedaan door te kijken naar (1) hoe verschillende 

kenmerken, waaronder biodiversiteit, ESS en drivers van zoetwaterproblemen, in aanmerking 

worden genomen op meerdere bestuursniveaus in de KRB; (2) hoe de kaders voor 

zoetwaterbestuur zijn geëvolueerd op meerdere bestuursniveaus in de KRB; (3) welke 

beheersinstrumenten de drivers van zoetwaterproblemen op meerdere bestuursniveaus in het 

KRB aanpakken; (4) hoe juridisch pluralisme kan worden waargenomen op meerdere 

bestuursniveaus in het KRB; (5) hoe macht en instituties het delen van water op meerdere 

bestuursniveaus in het KRB beïnvloeden; en (6) hoe de huidige ontwerpen van het KRB 

institutionele architectuur op meerdere niveaus consistent kan worden met de belangrijkste 

mondiale instituties om inclusieve en duurzame ontwikkeling te bereiken. Dit hoofdstuk trekt 

vier conclusies.  

Ten eerste hebben, vanwege vier decennia van conflicten in het KRB, de op ideologie 

gebaseerde opstanden het buitenlandse beleid van Afghanistan en Pakistan ernstig beïnvloed. 

Deze langdurige grensconflicten beperken beide landen bij het initiëren van dialogen en bij het 

oplossen van verschillende bilaterale kwesties, waaronder grensoverschrijdende 

waterproblemen. Waterproblemen worden gezien door de lens van territoriale soevereiniteit. 

Pakistan, dat in dit geval een hydro-hegemoon is, kan zijn krachtige positie gebruiken om de 

dialoog over grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van water op te starten, ook 

door internationale spelers te betrekken. Ten tweede, aangezien zowel Afghanistan als Pakistan 

vele internationale milieuconventies en -verdragen hebben ondertekend (bijvoorbeeld SDG's, 

CBD, Ramsar, HRWS), kunnen de op BESS gebaseerde benaderingen zorgen voor een gunstig 

gespreksklimaat en een gemeenschappelijke basis voor kosteneffectieve grensoverschrijdende 

samenwerking, waaronder op het gebied van water. Het opwekken van waterkracht wordt in 

Afghanistan op een ander bestuursniveau beheerd dan in Pakistan (respectievelijk nationaal 

versus provinciaal en lokaal). Dit kan negatieve gevolgen hebben voor grensoverschrijdende 



interactie, omdat belangen en administratieve kwesties op verschillende niveaus 

grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van water kunnen ondermijnen. Nieuwe 

wetenschappelijke kennis voor het aantonen van de meerwaarde van een grensoverschrijdende 

benadering van BESS kan dus ook de beleidsargumentatie van grensoverschrijdende 

samenwerking in het waterbestuur informeren, door de win-winscenario's te benadrukken. 

Ten derde kan het benadrukken van de overeenkomsten tussen de antropogene en natuurlijke 

factoren in de beide landen, en het koppelen van vraagstukken die op vergelijkbare wijze spelen 

in beide landen, resulteren in een gemeenschappelijke probleemstelling op grensoverschrijdend 

niveau. Dan kunnen oplossingen worden besproken op basis van een gedeeld inzicht in kwesties 

die voor de beide landen op vergelijkbare wijze spelen. Dit inzicht kan uiteindelijk worden 

gebruikt voor beleidsvormingsprocessen. Bovendien kunnen andere grote regionale projecten 

(bijvoorbeeld CPEC, TAPI) potentiële machthebbers en donorlanden een kans bieden om hun 

rol te spelen bij het brengen van stabiliteit en samenwerking in het KRB. Ten vierde zijn er 

geen doelstellingen op het gebied van sociale en ecologische inclusie, omdat er geen formeel 

regelgevend kader bestaat op grensoverschrijdend niveau in het KRB. De doelstellingen, 

principes en instrumenten met betrekking tot water in Pakistan zijn meestal gebaseerd op lokale 

prioriteiten, terwijl Afghanistan sterk beïnvloed wordt door de donoren en daardoor enkele 

elementen gemeenschappelijk heeft met de mondiale instrumenten. In dit scenario kan het 

UNWC steun bieden door juridische tekortkomingen aan te pakken, richtlijnen te bieden voor 

beleidscoherentie. Het UNWC kan het werk van bilaterale en multilaterale instellingen 

vergemakkelijken door grensoverschrijdende gelijkwaardige samenwerking te bevorderen door 

een gelijk speelveld te creëren tussen oeverstaten en sociale en milieuoverwegingen te 

integreren in het beheer en de ontwikkeling van internationale waterlopen. 

Dit proefschrift stelde de vraag hoe regionale machtspolitiek kan worden veranderd. Ik geloof 

dat een beter begrip van de rol van water in ecosystemen, het voorzien in het levensonderhoud 

en in de economie verandering in de regionale machtspolitiek mogelijk kan maken door de 

belangen van elke partij te veranderen. Het proefschrift eindigt met zeven conclusies en 

bijbehorende aanbevelingen. Ten eerste is de huidige samenwerking bevroren omdat beide 

landen gebruikmaken van soevereiniteitsbenaderingen voor water. Dit komt ook omdat beide 

landen hun relatie definiëren in termen van veiligheid en strategische kwesties en de water 

gerelateerde kwesties negeren. Als gevolg hiervan worden gegevens en informatie over de rivier 

ook geheim gehouden. Samenwerking op het gebied van water kan echter voordelen opleveren 

voor beide landen. Pakistan zou, als regionale hegemon, kunnen investeren in een win-win-

samenwerking met Afghanistan (zie onderstaande aanbevelingen). Het opzetten van een 

organisatie voor het beheer van het stroomgebied is als eerste stap van cruciaal belang. Ten 

tweede verhindert de betwiste Durand-lijn samenwerking op het gebied van water. De Pakhtun-

bevolking die aan beide zijden van de Durand-lijn woont, heeft echter vergelijkbare water 

gerelateerde gebruiken. Het bespreken van het verdelen van water in overeenstemming met de 

Watercourses Conventie kan contraproductief zijn, aangezien de grens zelf wordt betwist. Men 

zou echter de waterproblemen kunnen aanpakken zonder te wachten tot het Durand-lijn 

probleem is opgelost. Dit vereist het gebruik van Pakhtun-gewoonten die aan weerszijden van 

de rivier voorkomen om gemeenschappelijke waterstrategieën te ontwikkelen in de betwiste 



grensgebieden. Pakistan moet hier het initiatief nemen omdat het tot dusverre deze gewoonten 

heeft genegeerd. Ten derde, hoewel er verschillen zijn met betrekking tot de biodiversiteit en 

de ecosysteemdiensten van de rivier (zie tabel 9.1 en 9.2), zijn er overeenkomsten in het 

erkennen van de enorme sociale en economische waarde van bescherming van deze diensten. 

In het bijzonder, als het waterniveau te veel daalt, kan verzilting landbouwgrond vernietigen in 

het kustgebied van Pakistan. Dit proefschrift heeft een eerste poging gedaan om deze diensten 

te benoemen en betoogt dat verder onderzoek naar het erkennen van de sociale en economische 

waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten een gezamenlijke aanpak mogelijk zou 

kunnen maken die voor beide kosten effectiever kan zijn. Ten vierde hebben beide landen 

vergelijkbare drivers (zie tabel 9.3) en staan zij voor het probleem dat niet-water gerelateerd 

beleid het gebruik van water en vervuiling bepaalt. De rol van China als investeerder in 

handelsroutes naar Pakistan en Afghanistan kan ook een belangrijke motor zijn voor 

watergebruik en vervuiling. Het bundelen van kennis en middelen om gemeenschappelijke 

drivers aan te pakken kan kosteneffectief zijn. Het ontwikkelen van een landbouw-, industrie- 

en handelsbeleid dat rekening houdt met waterbeperkingen is van cruciaal belang voor de 

duurzaamheid van het ontwikkelingsbeleid op lange termijn. Dit kan ook helpen om een 

gemeenschappelijke standaard te ontwikkelen met betrekking tot Chinese investeringen. Ten 

vijfde hebben Pakistan en Afghanistan gemeenschappelijke elementen in hun binnenlands 

beleid (zie tabellen 9.4 en 9.5) die zouden kunnen worden opgeschaald in een internationale 

overeenkomst. Voordat ze dit doen, moeten ze echter een aantal interne contradicties 

aanpakken. Deze hebben betrekking op de verschillen tussen islamitische wetgeving en de focus 

op sociale en ecologische dimensies en gewoonterecht en postkoloniale wetgeving, het 

mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen versus het principe van het terugverdienen 

van de kosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met verschillen in macht, omdat 

waterbestuur gecentraliseerd is in Afghanistan, en gedelegeerd is naar 'provinciaal niveau’ in 

Pakistan, waardoor bijvoorbeeld samenwerking op het gebied van dammen moeilijk is. 

Bovendien is het beleid in beide landen vaak onvolledig en moet het beleid op adequate wijze 

gemixt worden om ervoor te zorgen dat beleid kan worden uitgevoerd. Ten zesde toont het 

onderzoek aan dat de beperkte beschikbaarheid van water het operationaliseren en 

implementatie van beleid, en de monitoring en handhaving hiervan ernstig bemoeilijken. 

Tegelijkertijd worden instrumenten die de mogelijkheid tot corruptie beperken vaak opzettelijk 

gesaboteerd door politieke actoren. Dit leidt tot een korte termijn focus op economische groei 

en afhankelijkheid van hulporganisaties. Ik beargumenteer dat een sociaal en ecologisch 

inclusief systeem een betere kans heeft om op lange termijn duurzaam te zijn. Een focus op 

economische groei op korte termijn zal eerder leiden tot het negeren van sociale en ecologische 

gevolgen met een langetermijneffect op de veiligheid en de levensstandaard. Het zoeken naar 

op samenwerking gebaseerde, lokaal ontwikkelde, kosteneffectieve oplossingen is van cruciaal 

belang voor het verbeteren van de levensstandaard en het welzijn. Tot slot heeft dit proefschrift 

getracht het primaire en secundaire bewijsmateriaal te verzamelen om een prima facie casus te 

maken voor de noodzaak om prioriteit te geven aan meervoudige, grensoverschrijdende 

waterproblemen in de regio, vooral gezien de dreigende watercrises en het feit dat de Kabul een 

gletsjer gevoede rivier is, en daardoor bijzonder kwetsbaar is voor de gevolgen van 

klimaatverandering. Op dit moment ontbreekt gedeelde en geïntegreerde kennis, en ook de 

dialoog op de verschillende niveaus van bestuur in het grensoverschrijdend stroomgebied. Deze 



zijn echter wel nodig om elk van de bovenstaande aanbevelingen in meer detail te kunnen 

uitvoeren en verfijnen. Grensoverschrijdende kennisontwikkeling op scholen, universiteiten en 

instellingen voor levenslang leren en dialoog tussen het maatschappelijk middenveld en de 

regeringen mobiliseren, is van cruciaal belang om de lange termijn problemen van het delen 

van water aan te pakken. Want een bestuurlijk kader voor zoetwater bestuur kan het beste 

bijdragen aan inclusieve en duurzame ontwikkeling wanneer het berust op een solide basis. 

 


