
Hoevoorkom jedat eenmetropool
droogvalt?Kaapstadwist datnet
te voorkomenmet strenge regels.

Inspirerendvoor anderewereldsteden,
maar ookconfronterend.

DoorHildaBouma •Fotografie: SinayaWolfert

Leegpierenbadje:
inKaapstadgelden
een jaarnade
droogtecrisisnog
restricties voorhet
watergebruik.

Droogte aan
deKaap
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Opeen onlinekaartwas precies te zienwie
zich aanhetwaterrantsoenhield enwie niet

Tuinenmogen
niet besproeid
wordenmet
leidingwater.

W
at is het
moment
dat je
bereid
bent je
eigenbe-

langop te geven voorhet algemeen
belang?Wanneerdringthetbesef
doordatwat jij doetniet alleende
anderen schaadt,maaruiteinde-
lijk ook jou zelfmeesleurt inde
ondergang?
DegrotedroogtewaarKaapstad

vorig jaarmee temakenhad, iswat
datbetreft een fraaie testcase voor
demenselijke solidariteit. Een jaar
geleden stondendekranten vol
met artikelendiebeschrevenhoe
hetdebewoners vandemiljoe-
nenstadgezamenlijk geluktwas
DayZeroaf tewenden, dedagdat
er geendrupwatermeeruit de
kraan zoukomen.Verhalenover
maximaal 90 secondendouchen,
in een teiltje, omhetwater op te
vangenvoor eenhandwasje.Over
hotels diedehanddoekennog
maar eens inde vier dagenwissel-
denende stopuit het badhaalden.
Over stoer ongewassenhaar. En
overhet ongemakvanhet gebod
alleendoor te spoelenbij eengrote

inhun tuin
vervangendoor
exemplarendie
beter tegendroogte
kunnen.

Zwembadenworden
tegenwoordigmet
zoutwater gevuld in
Kaapstad.Bewoners
hebbenookplanten

‘Pleasedon’t use
me!CapeTownhas
nowater’. Boven:
regentonnenzijn
eenalgemeen
verschijnsel.

boodschap, óókopkantoor (‘If it’s
yellow, let itmellow, if it’s brown,
flush it down’).
Bij al dieheroïsche verhalen

werd vergeten temeldenhoe
beangstigend veelmoeitehethad
gekost iedereen zover te krijgen.
Wanthetwatertekort inKaapstad
kwamniet als een verrassing, het
was een rampdie zichgeruime
tijddaarvoorhadaangekondigd.
Nadriedrogewinterswashetpeil
indeTheewaterskloofDam,het
belangrijkstedrinkwaterreservoir
vande stad, begin2018gezakt tot
12procent vanhetnormalepeil,
terwijl de laatste 10procent van
hetwater indedamgeldt als ‘niet
oppompbaar’.
In januariwarende viermiljoen

inwoners vanKaapstadopwater-
rantsoen: zemochten87 liter

perpersoonperdaggebruiken.
Ter vergelijking:Nederlanders
gebruikengemiddeld119 liter per
dagen inwoners vanCalifornië
321 liter perdag.Het stadsbestuur
vanKaapstad zette eenwaterkaart
onlinewaarop iedereenprecies
konzien, perhuishouden,wie zich
aandie restrictiehield enwieniet.
Officieelwasdat omdezuinige
inwoners teprijzen,maarhet ef-
fectwasomgekeerd: naming-and-
shaming vande verspillers.
Hethielpwel,maar langniet

genoeg. Slechts 55procent van
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uit zes verschillende
‘dammen’,waar
men inZuid-Afrika
een stuwmeeronder
verstaat.

DeTheewaterskloof
Damisdegrootste
waterbron voor
Kaapstad. In totaal
krijgt de stadwater

Emmeromhet
douchewater op te vangen.
Boven: distributie van
gratiswater voorhet
wassen vandeauto enhet
sproeien vande tuin.

baar zou zijn, die gedistribueerd
zoudenworden via tankauto’s
op tweehonderdplekken inde
stad.Het apocalyptische visioen
ommet een jerrycan inde rij te
moeten staan indebrandende zon
leiddeuiteindelijk tot eenmassale
gedragsverandering.

Eenput in de tuin
Kaapstadwasdeeerstemiljoe-
nenstad terwerelddie temaken
kreegmet ernstige gevolgen van
deklimaatverandering. Zoals de
foto’s vanSinayaWolfert laten
zien, zijndebewoners vande stad
zicher een jaar laternog steeds
bewust vandatwateruit dekraan
niet vanzelfsprekend is.Dewater-
consumptie isnog steeds40 tot 60
procent lagerdaneenpaar jaar ge-
leden.Eenkanaal opde tv zendtde

de inwonershield zichaanhet
rantsoen.Metnamede rijkeren
namenhet risico vaneenboete.
Ophethoogtepunt vande zinde-
rendeKaapse zomer, op1 februari,
werdhet rantsoen verlaagd tot 50
liter perpersoonperdag, enging
deprijs vandrinkwatermet 613
procent omhoognaconsumptie
vandie eerste 50 liter.
Maarwat echt effect had,was

deaankondigingdat er, als erniks
veranderde, vanaf 12april nog
maar 25 liter perpersoonbeschik-

Dewaterconsumptie is nog steeds 40 tot
60 procent lager dan een paar jaar geleden

Een tv-kanaal
zendtdeheledag
besparingstipsuit.

heledagbesparingstipsuit.Ophet
‘waterdashboard’ vanhet stadsbe-
stuurkun jeprecies volgenhoehet
metdewatertoevoer staat.Opdit
moment staathet dagrantsoenop
105 liter perpersoon.De zomer in
Kaapstad is voorbij, het regensei-
zoen isbegonnen.Een spannende
tijd.DeTheewaterskloofDamis
nuvoor 40procent gevuld. Voorde
droogte inzette, in 2015,wasdat
75procent.
Wiepositief is ingesteld, trektde

conclusiedat dedroogtecrisis de
enormekloof tussenarmen rijk in
de stadheeft gedicht.Wie somber
vanaard is, verwachtdatdie soli-
dariteit langzaamwegebt. Zoals
demeesteZuid-Afrikaanse steden,
volgtKaapstads sociale structuur
nog steedsde regels vandeapart-
heid.De zwarte inwoners vande
sloppenwijken,waar 21procent
vandebevolkingwoont, gebrui-
ken4procent vandewatertoevoer
naarde stad.Debewoners vande
villawijkenbij deTafelberg ende
rijken indebinnenstad, gebruiken
samen ruim50procent.
Naar schatting30.000eigena-

ren vaneen tuinhebbeneenput
geslagennaardieperewaterlagen.
Als je rijk genoegbent, kun jedaar
zelf drinkwater vanmaken.o
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