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Samenvatting  

Wadi Allaqi is een 'droge rivier', die van de heuvels van de Rode Zee naar de Nijlvallei 

stroomt en 180 km ten zuiden van de stad Aswan uitmondt bij de oostelijke oever in het 

Nassermeer. Het gebied ligt binnen de administratieve grenzen van het Egyptische 

gouvernement Aswan dat zich uitstrekt tot aan de noordelijke grenzen van Soedan. 

Ondanks extreem droge omstandigheden, een verwaarloosbare regenval en slechts 

incidentele, onvoorspelbare overstromingen, leven er in dit gebied nomadische 

bedoeïenen. De wadi-hydrologie en de beschikbaarheid van planten bepalen hun 

belangrijkste economische activiteit die vooral uit het weiden van schapen en geiten 

bestaat. Daarnaast zijn ook houtskoolproductie, het verzamelen van geneeskrachtige 

planten, lokale handel en loonarbeid belangrijke elementen van hun lokale economie.  De 

vegetatie in Wadi Allaqi is daarom van groot sociaal-economisch belang voor hen en een 

bron van voedsel, kleding, onderdak en gezondheid. Hun eeuwenoude kennis van het 

lokale systeem en het duurzame gebruik van hulpbronnen, met name van de graslanden, 

hebben hen geholpen te overleven in deze ongastvrije omgeving. 

 Het Wadi Allaqi-gebied met zijn typische woestijnsoorten en zijn specifieke 

geologie wordt van groot belang geacht en het gebied is daarom in 1989 tot beschermd 

natuurgebied verklaard. Sindsdien heeft het een beschermingsstatus onder het 

Egyptische Agentschap voor Milieuzaken (EEAA). Ook werd dit door nomadische 

stammen bewoonde gebied, vanwege de daar aanwezige ecosystemen, zowel de 

extreem droge woestijn als de meer waterrijke oevers van het Nassermeer, in 1993 

aangewezen als biosfeerreservaat binnen het UNESCO Man and Biosphere Program 

(MAB). 

 Zoals beschreven in hoofdstuk één leidde de bouw van de Aswan High Dam in de 

jaren zestig en het daaruit voortkomende Nassermeer tot enorme veranderingen van de 

ecologische, economische, sociale en politieke omstandigheden in Wadi Allaqi. De 

variatie en de verspreiding van de vegetatie veranderde radicaal. Er verschenen soorten 

die niet eerder in dit gebied voorkwamen en er ontstonden bossen van Tamarix nilotica. 

In het Nassermeer zijn waterplanten zoals de Najas spp. prominente soorten geworden. 

De natuurlijke hulpbronnen voor inwoners van dit gebied zijn daardoor ook sterk 
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veranderd en dit heeft geleid tot een grote verandering van de lokale economie. Het zoete 

water van het Nassermeer en de vegetatie rond het meer trok nomaden aan uit de 

oostelijke woestijn en zij vestigden zich in semipermanente behuizingen aan de oevers 

van het Nassermeer. Hun duizenden jaren oude levensstijl veranderde met grote 

gevolgen voor de wijze waarop zij in hun levensonderhoud zijn gaan voorzien. 

 De ontwikkelingen in Wadi Allaqi na de bouw van de High Dam, en meer recent 

de vestiging van Bedoeïenen in het in 2000 gestichte Allaqi-dorp veranderde niet alleen 

de nomadische levensstijl, het heeft ook invloed gehad op de traditionele kennis van de 

woestijnomgeving die tot duurzame, biodiversiteitsvriendelijke praktijken had geleid. De 

veranderingen in het Wadi Allaqi gebied, de toenemende urbanisering en de nieuwe 

sociaaleconomische ontwikkeling kunnen leiden tot het verdwijnen van de traditionele 

bedoeïenencultuur. Vooral nu jongeren naar nabije steden migreren op zoek naar meer 

moderne levensstijlen, dreigt het culturele erfgoed te verdwijnen met het sterven van de 

oudere generatie. Daarmee dreigt een verlies van de kennis die het duurzame gebruik 

van de woestijnomgeving verzekerde. Het is daarom nodig deze traditionele kennis, zoals 

bijvoorbeeld het gebruik van plantenmateriaal voor medische behandelingen, vast te 

leggen en te analysen voordat het voorgoed verdwenen is. Aan de andere kant kunnen 

de recente ontwikkelingen in Wadi Allaqi, inclusief de sedentaire wijze van leven door 

bedoeïenen, bijdragen aan het behoud van het milieu, aangezien zij zich nu aanpassen 

als antwoord op de veranderende omgevingsomstandigheden. 

 Zoals uitgelegd in hoofdstuk één heeft het proefschrift als doel onderzoek van de 

traditionele kennis van bedoeïenen in Wadi Allaqi die verband houdt met de lokale sociale 

en economische transformaties in het snel veranderende gebied, alsmede van het 

vermogen van haar inwoners zich aan te passen aan de ingrijpende gevolgen van de 

veranderingen in het milieu. Na de globale aspecten van traditionele kennis besproken te 

hebben in hoofdstuk twee, richt het proefschrift zich in de hoofdstukken drie en vier op 

veranderingen en de aanwezigheid van traditionele kennis onder bedoeïenen in Wadi 

Allaqi. Beide hoofdstukken zijn gericht op de vraag in hoeverre de kennis over het gebruik 

van de omgeving en de handel van lokale planten door de lokale bevolking is veranderd 

in de context van sociaal-economische veranderingen in de afgelopen 50 jaar. Daarnaast 
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schetst de studie in hoofdstuk vijf het milieubeleid in Egypte en in hoeverre dit beleid het 

gebruik van traditionele kennis, voor zover relevant, kan ondersteunen. Daarbij wordt ook 

onderzocht of Egypte kan profiteren van de ervaringen van andere landen op dit gebied. 

Ten slotte schetst de studie in hoofdstuk zes de mogelijke rol van citizen science en public 

participation met betrekking tot behoud en toepassing van traditionele kennis in het 

gebied. 

 Centraal element in de studie is het veldwerk in Wadi Allaqi. Interviews werden 

afgenomen van bedoeïenen, in het dorp en in de niet-permanente nederzettingen langs 

de oevers van het meer van Nasser. Met behulp van veldnotities werden gegevens over 

de natuur en de mensen in het gebied vastgelegd, inclusief hun kennis en het gebruik 

van planten. Ook werd informatie over Egyptische wetten en regelgeving wetgevingen 

met betrekking tot het milieu verzameld en bestudeerd en werden interviews afgenomen 

van actoren bij de overheid, de particuliere sector en maatschappelijke organisaties in 

Aswan. 

 Hoofdstuk drie laat zien dat de kennis van plantensoorten onder jongere 

bedoeïenen in de loop van de veranderende sociaal-economische omstandigheden sterk 

is afgenomen. Hun kennis bedraagt nog 50% van de kennis van de ouderen. In hoofdstuk 

vier wordt de traditionele kennis onderzocht van onderwerpen gerelateerd aan 

landgebruik en aan meer huiselijk activiteiten in de nederzettingen. De resultaten laten 

significante kennisverschillen zien tussen mensen ouder en jonger dan 50 jaar. Er werden 

ook significante kennisverschillen gevonden tussen mannen en vrouwen over 

onderwerpen met betrekking tot landgebruik, maar niet met betrekking tot huiselijke 

onderwerpen. Tussen mensen in niet-permanente woningen aan de oevers van het 

Nassermeer van Nasser en zij die in het dorp woonden werden geen kennisverschillen 

gevonden. 

 De resultaten onderstrepen verder dat er nieuwe landbouwkennis is ontwikkeld 

zoals het gebruik van aquatische plantensoorten voor diervoeder. De combinatie van het 

behoud van sommige kennisdomeinen en het ontwikkelen van nieuwe past bij het 

concept van de gemeenschapsveerkracht: het vermogen van gemeenschappen om 
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verstoringen te weerstaan en zich aan veranderende omstandigheden aan te passen 

door hun kennissystemen aan te passen. 

 Hoofdstuk vijf gaat in op beleid omtrent traditionele kennis in Egypte. Hoewel het 

land verschillende verdragen over de bescherming en het gebruik van traditionele kennis 

met betrekking tot milieu en duurzame ontwikkeling heeft aanvaard en geratificeerd, lijkt 

de uitvoering hiervan te worden belemmerd door een gebrek aan concrete plannen. 

Niettemin laat het hoofdstuk zien dat lokale actoren in het Wadi Allaqi-protectoraat het 

belang van traditionele kennis, vooral wat betreft milieuaangelegenheden, erkennen.  

 In hoofdstuk zes wordt ingegaan op citizen science en public participation als 

gereedschappen om de lokale bevolking meer te betrekken bij het beschermen van het 

milieu alsmede als instrumenten om de rol van traditionele kennis hierin te versterken. 

Geargumenteerd wordt dat projecten die zowel voor wetenschappers als de lokale 

bevolking voordelen opleveren hierbij belangrijk zijn en de deelname van Bedoeïnen 

hieraan vergemakkelijkt. 

 In dit proefschrift wordt de rol van traditionele kennis in Wadi Allaqi voor het 

duurzaamheidsbelang benadrukt en het biedt een aantal aanbevelingen voor verdere 

implementatie en onderzoek. Deze aanbevelingen impliceren dat een streven naar een 

sterkere positie van traditionele kennis in regelgeving en wetgeving moet worden 

aangevuld met maatregelen om bureaucratische, geografische en communicatieve 

belemmeringen te overwinnen, en dat daarbij rekening moet houden met het perspectief 

van de bedoeïenengemeenschap. Dit is noodzakelijk om de biologische diversiteit, 

identiteit en rechten van de lokale bevolking te behouden. Het is daarom belangrijk dat 

deze traditionele kennis wordt gedocumenteerd om onomkeerbaar verlies te voorkomen.  
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