
VEILIGSTELLEN VAN BODEM, 
WATER EN NATUUR

Empowerment van lokale gemeenschappen om met publieke en private 
partijen in gesprek te gaan en een overheid die regelgeving handhaaft: lokale 
partners zijn cruciaal om die processen te faciliteren en katalyseren. In Burkina 
Faso ondersteunen wij hen om duurzaam beheer van landbouwgrond en 
natuurgebieden te stimuleren en ervoor te zorgen dat water schoon blijft en beter 
wordt beheerd.

Burkina Faso

LANDSCHAPSBENADERING

De vijf miljoen inwoners van het stroomgebied 

van de Nakanbé zijn voor schoon water en 

voedselproductie voor een belangrijk deel 

afhankelijk van de rivier. IUCN NL werkt er samen 

met lokale ngo’s om degradatie van land en 

watergebieden tegen te gaan. We hanteren daarbij 

de landschapsbenadering: we beschouwen het 

stroomgebied als één geheel, waar diverse vormen 

van landgebruik samenkomen. Naast natuur richten 

we ons daarom ook op de sociale en economische 

aspecten.

BELASTINGPLICHT VAN MIJNBOUW 

HANDHAVEN

Grote mijnbouwbedrijven gebruiken vaak veel water 

in hun processen en lozen verontreinigd water in 

de rivier. Deze mijnbouwbedrijven zijn wettelijk 

verplicht een lokale waterbelasting te betalen 

aan lokale ontwikkelingsfondsen, onder meer om 

lokale watercomités te ondersteunen in het beheer 

van water in hun gemeente. De meeste bedrijven 

betaalden die belasting niet en de overheid 

verzuimde te handhaven. 

Met ondersteuning van IUCN NL konden 

partnerorganisaties AGEREF, AGED en Naturama 

met mijnbouwbedrijven en de overheid in gesprek 

gaan over conflicten rond water en de noodzaak om 

regelgeving na te leven. Door hen te helpen bij de 

directe dialoog met bedrijven en door de oproepen 

van de lokale gemeenschappen te versterken, 

bereikten we dat alle bedrijven belasting zijn gaan 

betalen. Met dat geld konden lokale watercomités 

- met advies van ons - eindelijk beginnen met 

maatregelen tegen erosie en voor bosbehoud. 

BREDE DIALOOG

Ook organiseerden onze lokale partners een brede 

dialoog tussen bedrijven, de overheid en lokale 

gemeenschappen om naast water ook andere 

“Lange tijd was dialoog met bedrijven ‘not done’ 

in natuurbeheer. Ze werden vooral gezien als 

boosdoener. Nu bedrijven zich steeds meer 

bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor 

het landschap en lokale gemeenschappen, 

maakt dat hen onderdeel van oplossingen en 

dus een belangrijke partij om mee in gesprek te 

gaan.”

Jan Kamstra, expert Burkina Faso bij IUCN NL
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Voorbeeld van ons werk

milieuproblemen in kaart te brengen. Zo ontstond 

beter begrip voor wederzijdse belangen en werden 

gezamenlijk gedragen oplossingen uitgewerkt. 

Mijnbouwbedrijven bleken ook open te staan om 

meer werk te maken van hun impact op natuur en 

water, en hun relatie met lokale gemeenschappen 

serieuzer invulling te willen geven.

Verbinden van natuurgebieden

Het Nakanbé-stroomgebied heeft een rijke 

biodiversiteit. Het meeste groot wild concentreert 

zich in een aantal natuurreservaten, maar die 

raken steeds meer geïsoleerd. De gebieden 

tussen de reservaten worden gebruikt voor 

landbouw en rondtrekkend vee. De migratie 

van olifanten, die zich van het ene naar het 

andere reservaat verplaatsen, leidt daardoor 

tot toenemend conflict. Met het aanleggen van 

‘olifantencorridors’ willen we ruimte houden 

voor landbouw en veeteelt maar ook voor de 

seizoensmigratie van de olifanten. 

Samen met onze partners, de lokale bevolking 

én de overheid hebben we succesvol gewerkt 

aan een wettelijk kader voor corridors tussen 

de beschermde gebieden. Daarin is vastgelegd 

welke activiteiten wel en niet zijn toegestaan in 

de corridor en de overheid heeft een duidelijk 

mandaat voor handhaving. 

Om de corridors een succes te laten worden, 

inventariseren we met lokale bewoners manieren 

om de druk op corridors te verminderen: 

bijvoorbeeld door verbetering van landbouw, het 

organiseren van veehouders en het versterken van 

landrechten. 

Meer IUCN NL in Burkina Faso

 Ambachtelijke goudwinning is een belangrijke  

 bron van inkomsten voor miljoenen mensen,  

 maar de kleinschalige goudzoekers gebruiken  

 vaak het uiterst giftige kwik, waarvan een groot  

 deel in de bodem en het water verdwijnt. Wij  

 proberen de goudzoekers lokaal te organiseren  

 in coöperaties, waardoor ze technische   

 middelen kunnen aanschaffen die hun sociale  

 en milieu-impact minimaliseren. Daarnaast  

 pleiten we er bij overheden voor om de handel  

 in en het gebruik van kwik uit te bannen. 

 In Burkina Faso zijn alle van nature   

 aangegroeide bomen eigendom van   

 de staat. Wij werken aan wetgeving waarmee  

 dit eigendomsrecht naar boeren gaat, zodat  

 zij een stimulans hebben bomen te laten  

 staan en beter te beheren. Dat komt ten goede  

 aan waterregulatie en een gezonde bodem.  

 We geven speciale aandacht aan vrouwen  

 omdat zij nog weinig rechten hebben op  

 het gebruik van land en hulpbronnen, terwijl ze  

 een belangrijke rol vervullen in de productie en  

 handel.

Meer voorbeelden van ons werk

SAMENWERKEN MET IUCN NL

Wilt u samen met 

IUCN NL projecten 

mogelijk maken om 

natuur in Burkina Faso te 

behouden? Kijk op onze website 

voor uitgebreide informatie. 

Of neem direct contact op 

met onze expert 

Jan Kamstra.

Burkina FasoIUCN NL 2

http://www.iucn.nl/
mailto:jan.kamstra%40iucn.nl%20?subject=

