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Titel van het proefschrift: 
Water management regimes and regional adaptation in a semiarid 

area: assessing the case of Sanandaj, Iranian Kurdistan 

Curriculum vitae 

Dit proefschrift onderzoekt een breed scala aan problemen van stedelijke en 
regionale aanpassing aan het watertekort in de regio Sanandaj in Iraans 
Koerdistan. Het beoordeelt beheerregimes door middel van institutionele 
analyse en transitiekaders, en stelt strategische opties voor door rekening te 
houden met de samenhang tussen water, voedsel, energie en ecosystemen. 

Het doel van dit proefschrift is het beantwoorden van de vraag hoe en in 
welke mate transformaties van waterbeheerregimes een basis kunnen 
creëren voor waterzekerheid, in tegenstelling tot watertekort. De dissertatie 
is als volgt opgebouwd: in het inleidende hoofdstuk worden de algemene 
achtergrond van en aanleiding tot het onderzoek uiteengezet en wordt 
uitgelegd hoe dit proefschrift bijdraagt aan de literatuur. Het tweede 
hoofdstuk is een gepubliceerd overzichtsartikel dat de geschiedenis 
onderzoekt en het profiel van de stad Sanandaj schetst, vanuit een 
stedenbouwkundig perspectief. Het derde hoofdstuk, dat als 
onderzoeksartikel is gepubliceerd, onderzoekt de verschuiving in het 
eigendomsregime van waterbronnen in dezelfde regio, met het argument dat 
dit onbedoeld het gemeenschappelijk eigendomsregime heeft veranderd in 
een regime van open toegang tot gemeenschappelijke bronnen. Het vierde 
hoofdstuk, gepubliceerd als onderzoeksartikel, documenteert de overgang 
van het beheerregime van waterbronnen in de provincie Sanandaj tussen 
1962 en 2018 door middel van een retrospectieve analyse. Het vijfde 
hoofdstuk heeft tot doel de complexiteit van de onderlinge afhankelijkheid 
van hulpbronnensectoren te identificeren, gebruikmakend van het concept 
van de water-voedsel-energie-ecosysteem-nexus en het beoordelen van 
watergerelateerde trade-offs. Het zesde en laatste hoofdstuk concludeert en 
vat de resultaten samen en geeft enkele praktische implicaties, beperkingen 
en suggesties voor toekomstig onderzoek. 

Hoewel deze kwalitatieve analyse van sociaal-ecologische aspecten van 
watertekort in de case Sanandaj uniek is in een aantal specifieke opzichten, 
is deze verre van uniek inzake complexiteit, en hetzelfde geldt voor de 
conclusies van de studie. De impact van de bevindingen kan zich uitstrekken 
naar de meeste regio's in Iran, en kan dienen als basis voor een toekomstige 
onderzoeksagenda. De bevindingen kunnen breed worden toegepast met 
betrekking tot de regionale planning van droogte en door de mens 
veroorzaakt watertekorten, of kunnen dienen om de complexiteit van de 
samenhang en de interacties met ecosysteemdiensten aan te tonen. 
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