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Wat Ja ka r t a
nodig heeft,
is een eigen
A f s l u it d i j k

Door�onze�correspondent
Eva�Oude�Elferink
JA�KA�RTA

J akarta zinkt, en niet zo’n beetje ook.
Toch zou vissersvrouw Tati Suryadi
(38) haar uitzicht voor geen goud
willen ruilen. Vanuit haar spaanpla-

ten huis op palen kijkt ze zo uit op de baai
van Jakarta. Denk de hopen aangespoel-
de plastic even weg, vergeet de olieachti-
ge laag die op het zwartgrijze water drijft.
Begin tegen haar dus niet over dat strook-
je land daar rechts in de verte, waar een
houten gebouw met aanlegsteiger nu nog
het enige teken van leven vormt. Of erger:
de plannen die er liggen om daarachter,
precies voor haar uitzicht, een enorme
dijk te bouwen.

De metropool met zijn (volgens offi-
ciële tellingen) ruim 11 miljoen inwoners
zakt jaarlijks gemiddeld zo’n 7,5 centime-
ter verder weg onder zeeniveau. Op som-
mige plaatsen in het noorden gaat het een
stuk rapper, daar loopt het op tot zo’n 25
centimeter. De boosdoener: diepe grond-
wateronttrekking. In de stad schieten
constant nieuwe winkelcentra of apparte-
mentencomplexen uit de grond en die
hebben allemaal water nodig. Wegens de
gebrekkige waterleidingvoorziening
pompen zij massaal water op, honderden
meters diep uit de grond. Het gewicht van
al die nieuwe gebouwen drukt de boel
verder naar beneden.

Zeker vier miljoen mensen wonen nu
tot vier meter onder zeeniveau. Niet al-
leen arme vissers, maar ook de rijken die
pompeuze villa’s aan zee lieten bouwen.
De muren die hen tegen al dat water moe-
ten beschermen, zinken net zo hard mee.

Hoe gevaarlijk dat is, werd duidelijk in
2007. In februari kreeg Jakarta, met der-
tien zwaar vervuilde rivieren wel gewend
aan doorbrekende oevers, een van de
meest dodelijke overstromingen in de-
cennia over zich heen. Een paar maanden
later, in het droogseizoen, gebeurde er
iets vreemds: uit het niets overstroomde
de stad vanuit zee. Een half jaar later: nog
een keer. „Klimaatverandering, dachten
m e n s e n”, zegt Jan Jaap Brinkman (58)
van het Nederlands wateronderzoeksbu-
reau Deltares. Tot uit de berekeningen
van Brinkman, vanuit Delft opgetrom-
meld door de Indonesische overheid, een
heel andere conclusie kwam. Niet de Ja-
vazee stijgt, Jakarta zakt weg.

Er kwam ook een alarmerende voor-
spelling: wordt er niets gedaan, dan ver-
dwijnt in 2025 het noorden van Jakarta
onder water. Brinkman: „Dat is het mo-
ment waarop de rivieren zo zijn wegge-
zakt dat ze niet meer in zee kunnen uitko-
m e n .”

Brinkman, een goedlachse man die met
zijn 1,88 meter boven zijn Indonesische
c o l l e g a’s uittorent, is niet meer wegge-
gaan uit Jakarta. Hij maakt deel uit van
een sindsdien flink uitgedijde Nederland-
se delegatie aan ingenieurs, adviseurs en
baggeraars. Op verzoek van de Indonesi-
sche overheid en gesubsidieerd door Ne-
derland begonnen zij tien jaar geleden
met het bedenken van een plan dat Jakar-
ta moet redden. Dat plan ligt er nu en
voor Nederland hangt er veel vanaf. Niet
alleen vanwege de miljoenencontracten
die lonken. Dit is prestige: laat de wereld
maar zien dat Nederland nog altijd de on-
betwiste koning van de waterkering is.

Maar de vraag is of het project, dat de
National Capital Integrated Coastal Devel-
opment (NCICD) ging heten en tot
40 miljard euro kan kosten, ook echt uit-
gevoerd zal worden. Met name Brink-
mans oplossing voor de kust een dertig ki-
lometer lange ‘A f s l u itd i j k ’ te bouwen, is
omstreden. Dan zijn er nog de plannen
voor zeventien kunstmatige eilanden, een
erfenis van de regering-Soeharto, die op
verzoek van president Joko Widodo in de
plannen moesten worden geïntegreerd.
De lijst met critici en tegenstanders is
lang. Onder hen zit Anies Baswedan, de
nieuw gekozen gouverneur van Jakarta.

Papieren wekelijkheid
De eerste fase van het project, het verbre-
den van de verstopte rivieren en verster-
ken van de bestaande zeedijk, is al begon-
nen. „De no regrets-f ase”, zegt Rully, bin-
nen het Nationaal Agentschap voor Ont-
wikkeling en Planning (Bappenas) verant-
woordelijk voor NCICD. Net als veel land-
genoten heeft hij maar één naam. Ga
maar kijken in de wijk Pluit, waar zand-
zakken nu voorkomen dat zeewater over
de rand klotst.

Niet dat het erg helpt. Door scheuren
sijpelt water alsnog de nabijgelegen hui-
zen binnen. De gedwongen huisuitzettin-
gen waarmee de eerste fase gepaard ging,
leidden al tot kritiek. Maar de echte weer-
stand komt daarna; bij de Great Sea Wall,
een zeewering die van de baai van Jakarta
een enorm stuwmeer maakt.

„Het werkelijke probleem wordt daar-

mee niet opgelost”, zegt Giacomo Galli
van de Nederlandse ngo Both Ends. Sa-
men met SOMO (Stichting Onderzoek
Multinationale Ondernemingen) en TNI
publiceerde Both Ends onlangs een kri-
tisch rapport over NCICD.

Dat hoef je Brinkman niet te vertellen.
Hij roept al jaren dat de grondwater-
onttrekking moet worden gestopt.
„Technisch is het helder wat er moet ge-
beuren. Er zit alleen geen beweging in.
En de tijd dringt. Dit is plan B.”

De huidige watervoorziening van Jak-
arta bestaat, net als een functionerend ri-
oleringsstelsel, vooral op papier. Het ge-
volg van privatisering en slecht afgeslo-
ten contracten. Volgens de Wereldge-
zondheidsorganisatie is tweederde van
de inwoners daardoor afhankelijk van
water uit de grond. En ook wie dat niet
is, gebruikt liever gratis grondwater.
Ahok wilde als gouverneur dat heel de
metropool in 2018 toegang tot leiding-
water zou hebben. Maar door een sle-
pende rechtszaak, aangespannen door
burgers tegen de twee private water-
bedrijven, lijkt de kans daarop nihil.

Niet alleen de zeedijk stuit op protest.
Dat geldt ook voor de kunstmatige eilan-
den die voor de kust van Jakarta moeten
verrijzen; een verzameling glanzende
hoogbouw met kantoren en luxe appar-
tementen. Het geld dat vastgoedontwik-
kelaars hiervoor aan Jakarta betalen, is
nodig om de rest van plan B te financie-
ren, zegt Rully van Bappenas. In 2013
werd met de bouw van de eerste vier ei-
landen gestart, waaronder eiland G, of
‘Pluit City’. De deal à zo’n 350 miljoen
euro voor het ontwerp en de bouw ging
naar de Nederlandse baggeraars Boskalis
en Van Oord.

Maar rondom de eilanden is een web
van controverse ontstaan. Een combina-
tie van steekpenningen, gesjoemel met
vergunningen en boze vissers die zich
niet gehoord voelen. Sinds april vorig
jaar ligt de bouw stil.

Colaf lesjes
Op een donderdagmiddag in maart staat
Tati met een gebalde vuist in de lucht en
een luidspreker voor de administratieve
rechtbank in Oost-Jakarta. Met een klei-
ne honderd man, traditionele vissers
met spandoeken en bijpassende T-shirts,
zijn ze hier om te horen of de rechter hen
in het gelijk stelt en de vergunning voor
nog drie andere eilanden intrekt. Zo heb-
ben ze meer rechtszaken lopen. Eerder
bepaalde de rechter al dat de vergunning
voor eiland G ongeldig was. Daartegen
ging de lokale overheid in beroep. Het-
zelfde gebeurt deze middag.

Met vissen zijn Tati en haar man ge-
stopt, vertelt ze. Het had geen zin meer.
Zie je die pier? Daar zat het altijd vol met
mosselen. Nu níets meer. Om vissen te
vangen, moest haar man steeds verder
varen. Dat kostte uiteindelijk meer

brandstof dan hij aan de vis verdiende.
Hun ene boot hebben ze verkocht, met
de andere, een houten exemplaar waar
de verf vanaf bladdert, verzamelt hij nu
lege vaten van containerschepen. Aan
land brengen die 20.000 rupiah (1,35 eu-
ro) op. Het is weinig, zegt ze. „Maar het is
tenminste iets.”

Je hoeft geen wetenschapper te zijn
om te snappen waarom het leven uit de
baai van Jakarta is verdwenen. Overal
dobbert plastic. Colaflesjes, koekjesver-
pakkingen. Tel daarbij op de zware meta-
len die fabrieken stroomopwaarts in de
rivieren dumpen. En toen werden ook
nog eens die enorme hopen zand in de
baai geloosd. Maar de echte nachtmerrie
van de vissers, zo’n 24.000 in totaal, is
het idee van die dijk. Milieu-activisten
en wetenschappers waarschuwen dat,
tenzij de rivieren grondig worden
schoongemaakt, de baai dan verandert in
een stinkend giftig meer.

„Het zal geen blue lagoon worden,
n e e”, zegt Victor Coenen met een Hol-
lands gevoel voor understatement. Na-
mens ingenieursbureau Witteveen+Bos
leidt hij het Nederlandse consortium. En
nee, ook het zinken van Jakarta stopt er
niet door. „Maar het alternatief is over
een paar jaar een deel van de stad evacu-
e re n .” Bovendien, zegt Coenen: „Het is
niet dat we graag een dijk willen bou-
wen, en dus maar een probleem verzin-
nen. Jakarta heeft een enorm probleem.
Als daar niet snel iets aan wordt gedaan,
is een grote constructie de enige oplos-
s i ng .”

L eugen
Maar als de afgelopen tien jaar iets heb-
ben laten zien, dan is het dat besluiten
eindeloos vooruit geschoven kunnen
worden of door nieuwe wetgeving plots
achterhaald blijken. En dan kan het ook
gebeuren dat iemand anders, met een an-
dere mening, het politiek voor het zeggen
krijgt. Zo was de ontwikkeling van Jakar-
t a’s baai een van de belangrijkste thema’s
tijdens de recente gouverneursverkiezin-
gen. De zittende gouverneur Ahok ver-
leende vergunningen voor enkele kunst-
matige eilanden, zijn rivaal Anies beloof-
de de bouw ervan definitief stop te zet-
ten. Anies won de verkiezingen.

In een zaal achter het Onafhankelijk-
heidsmuseum in Jakarta zijn de aanwezi-
gen daar maar wat blij mee. Dezelfde ge-
zichten als een maand eerder bij de
rechtbank, dit keer zonder spandoeken.
Niet nodig, de presentatie van het
SOMO/Both Ends-rapport is een bijeen-
komst van gelijken. Ook gouverneur
Anies zou komen, maar zag daar op het
laatste moment van af. Gaat hij straks
echt een streep door het project trekken?
Ze hopen het hier vurig. „NCICD is een
grote leugen”, klinkt het. En er is maar
één groep die ervan profiteert. „De Hol-
landers, natuurlijk.”

WAT�E�R�B�O�U�W

Zonder ingrijpen kan Jakarta in 2025 gezonken zijn.
Nederlandse ingenieurs, adviseurs en baggeraars
schreven een plan om dat te voorkomen, en hopen
nu op miljoenencontracten. Rapport

St�a�n�d�a�a�rd�e�n
niet�gevolgd

De�Nederlandse
overheid�stak�tot
nu�toe�11,4�mil-
joen�euro�uit�het
budget�voor�ont-
wikkelingshulp�in
de�ontwerpfase
van�NCICD.�In�hun
rapport�schrijven
Both�Ends,�SOMO
en�TNI�dat�de�over-
heid�daarmee�de
eigen�standaarden
voor�ontwikke-
lingshulp�niet
volgt,�omdat�het
project�mogelijk�tot
grote�milieuschade
leidt�en�de�lokale
bevolking�vooraf
onvoldoende�is
geïnformeerd�en
inspraak�heeft�ge-
kregen.�NCICD
kreeg�ook�500.000
euro�vanuit�het
‘Partners�voor�Wa-
ter’-�s�u�b�s�i�d�i�e�p�ro�-
g�ra�m�m�a�.

In�het�rapport�So-
cial�Justice�at�Bay
wa�a�r�s�c�h�u�we�n
Both�Ends,�SOMO
en�TNI�voor�het
‘giftige�meer’dat
voor�de�kust�van
Jakarta�ontstaat
als�het�NCICD-
project�doorgaat.
Ook�bekritiseren�zij
het�gebrek�aan�in-
spraak�voor�de
ruim�24.000�vissers
die�hun�bron�van
inkomsten�verlie-
zen.�Maar�bovenal,
schrijven�de�op-
stellers,�voorko-
men�de�plannen
niet�dat�Jakarta�ver-
der�zinkt.�Wil�de�lo-
kale�overheid�die
problemen�aan-
pakken,�dan�lopen
de�geraamde�kos-
ten�(nu�maximaal
40�miljard�euro)
veel�hoger�op.

Javazee

Grens Jakarta
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B�ove�n�:�Pak�(meneer)�Lukman,�visser,�vaart�door�de�baai�van�Jakarta�waar�in�de�toekomst�The�Giant�Seawall
moet�worden�gebouwd.�Onder: ‘Banjir’ (overstroming)�in�2015,�in�de�aan�zee�grenzende�wijk�Muara�Baru.
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