World Water Week Stockholm:
investeer in groen in steden
Zo’n 2.500 politici, burgemeesters, wetenschappers, zakenlui, vertegenwoordigers van internationale organisaties en waterdeskundigen hebben tijdens de
World Water Week in Stockholm een pleidooi gehouden om in groen te
investeren. Met minder bebouwd en/of bestraat gebied en meer groen kan de
watervoorziening in (met name de grote) steden in de toekomst beter zeker
gesteld worden. Meer investeringen in rampbestendige infrastructuur en een
slimmer waterbeheer moeten voorkomen dat overstromingen, droogte en
watervervuiling gevaar opleveren voor de productie van voedsel en energie, en
voor de beschikbaarheid van water.

D

e jaarlijkse World Water Week in
Stockholm vond plaats van 21 tot
en met 26 augustus. Het thema
luidde ‘Water in an urbanized world’. Dit
betekende veel sessies over steden en
panels met burgemeesters, maar ook was er
als vanouds veel aandacht voor klimaatverandering, landbouw en natuur. Omdat
bijna overal de dorpen (aan elkaar) groeien,
werd ook dit opgevat als verstedelijking.
Kortom, genoeg onderwerpen voor een
breed perspectief op waterbeheer.
Middels een aantal sessies werd getracht
inzicht te krijgen in het traject op weg naar
het zesde World Water Forum, dat in maart
2012 in Marseille plaatsvindt, maar of dit is
gelukt, daarover verschillen de meningen.
Terwijl er al stands in Marseille kunnen
worden gereserveerd, is over het programma
nog weinig bekend. Van Den Haag tot Parijs
en Washington zijn er voorbehouden ten
aanzien van het proces dat nogal door Franse
invloeden lijkt te worden overheerst.
De komende maanden staat in ieder geval
nog het nodige te gebeuren. Ook in Marseille
zullen steden centraal staan - de wereldkaart
kent inmiddels al meer dan 50 megasteden
met meer dan vijf miljoen inwoners.
Naar verwachting woont in 2050 zo’n 80
procent van de wereldbevolking in steden:
meer dan de gehele wereldbevolking op dit
moment. Daarnaast bevindt de meeste groei
zich in gebieden met een watertekort of een
hoge kans op overstromingen.

Henk van Schaik

Klimaatverandering
Klimaatverandering blijft een belangrijk
onderwerp in Stockholm. Tijdens een door
Henk van Schaik georganiseerd High Level
Panel on Climate and Water, met onderhandelaars uit Frankrijk, de Verenigde Staten en
Zweden, pleitte de minister voor Milieu en
Water uit Zuid-Afrika voor meer aandacht
voor water tijdens de klimaatconferentie
COP-17 van UNFCCC. De onderhandelaars
bepleitten meer actieve deelname van
deskundigen op watergebied in het
UNFCCC-proces en met name het Nairobi
Work Programme, dat zich bezig houdt met

de gevolgen van klimaatverandering en de
noodzakelijke aanpassingen in het
waterbeheer.
In een andere sessie maakte UN-Habitat
duidelijk dat in het zuiden vaak sprake is van
een ongebreidelde en oncontroleerbare
informele groei van krottenwijken, waar het
ontbreekt aan bestuurlijke structuren,
ﬁnanciële draagkracht en nutsvoorzieningen
als schoon (drink)water en goede sanitaire
voorzieningen. Bij het treﬀen van maatregelen
voor toenemende extreme situaties en
langjarige klimaateﬀecten zal men van deze

Willem-Alexander
Voorafgaand aan de World Water Week nam de Prins van Oranje deel
aan een bijeenkomst van het 15-jarige Global Water Partnership (GWP),
waarvan hij al sinds 1998 beschermheer is. De bijeenkomst vond elders
in de stad plaats en was alleen op uitnodiging, wat niet altijd in goede
aarde viel bij betrokkenen. Prins Willem-Alexander verwees naar de
banden tussen het GWP en zijn werk als voorzitter van de UNSGAB: de
adviesraad voor water en sanitatie van de secretaris-generaal van de
VN. Het Hashimoto Action Plan bepaalt de agenda voor de UNSGAB:
sanitatie, innovatie in waterbeheer en watereﬃciëntie in de landbouw
teneinde zowel water- als voedselzekerheid te bewerkstelligen.
Dit alles werd in het kader geplaatst van de Rio+20-bijeenkomst
volgend jaar. Het was ook de prins opgevallen dat de bevolkingsexplosie sneller gaat dan de groei van het aantal sanitaire faciliteiten.
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Tegelijk valt waar te nemen dat men eerder een mobiele telefoon of
televisie heeft dan een toilet. “There is no wastewater, only water that
is wasted!”, riep Willem-Alexander, verwijzend naar een betere
(her)benutting van afvalwater. Bij GWP, dat zich vanouds vooral voor
integraal waterbeheer inzette, valt een verschuiving naar sanitatie waar
te nemen.
Ook verwees de prins naar de gevolgen van klimaatverandering, die
zich vooral uiten in de waterkringloop, en naar het feit dat we zo weinig
horen over de recente overstromingen in Pakistan. “Water is the
medium that links the challenges of food security, energy security,
climate change, economic growth and human livelihoods”, stelde de
prins, zodat de oplossingen niet alleen binnen de watersector kunnnen
worden gevonden maar vooral ook daarbuiten.

verslag

realiteit uit moeten gaan. Dit is geheel
tegengesteld aan de omstandigheden in
geïndustrialiseerde landen en steden. Wellicht
zal men voor de krottenwijken primair
moeten inzetten op vroegtijdige waarschuwingen en niet op onbetaalbare infrastructuur. Maar is dat haalbaar en is het ook
acceptabel? Een punt van aandacht, ook voor
de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.

initiatief van een groot aantal betrokken
organisaties, voorgezeten door de natuurorganisatie Conservation International. Sowieso
werd een groot deel van het programma
door steeds meer natuurorganisaties
gedragen. Naast Conservation International
namen onder meer The Nature Conservancy,
WWF en IUCN aan een groot aantal seminars
en workshops in Stockholm deel.

De World Water Week omvatte ook een panel
over de adaptatiewensen voor informatie,
ﬁnanciering en integratie, en hoe daaraan
tegemoet te komen - ondanks de vroege
zondagochtend leverde dit een volle zaal op.
Interessant in dit verband is de nieuwe
Alliance for Global Water Adaptation: een

Tijdens een bijeenkomst van UN-Water later
in de week zijn een nieuwe voorzitter en
vice-voorzitter gekozen: respectievelijk
Michel Jarraud (secretaris-generaal van
WMO) en Bert Diphoorn (UN-Habitat). Het is
voor het eerst dat het voorzitterschap op dit
hoge niveau is gebracht - een teken dat de

Verenigde Naties een steeds groter belang
aan water toekent. De eerdere nominatie van
Achim Steiner (UNEP) heeft het niet gehaald.
Opvallend was de grootschalige aanwezigheid van UNESCO, zowel via het International Hydrological Programme (IHP) dat
meerdere met Nederlandse hulp georganiseerde sessies coördineerde, als via het
UNESCO-IHE dat ook nog nooit eerder met zo
veel mensen aanwezig was. Het IHP en het
IHE deelden samen een drukbezochte en
centraal gelegen stand.
De World Water Week was dit jaar weer een
ideale netwerkmogelijkheid voor wateraangelegenheden, onder meer in de aanloop
naar het World Water Forum volgend jaar; er
werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. De
week werd afgesloten met een ‘Stockholm
Statement to the 2012 United Nations
Conference on Sustainable Development in
Rio de Janeiro (Rio+20 Summit)’. De
verklaring richt zich op overheidsvertegenwoordigers die juni volgend jaar zullen
deelnemen aan de Rio+20-bijeenkomst en
roept op tot de universal provisioning of safe
drinking water, adequate sanitation and
modern energy services by the year 2030. Men
streeft onder meer naar een toename met 20
procent van de eﬃciëntie van het waterverbruik in de landbouw en een evenredige
afname van de verontreiniging van het water.
Hoe dat bepaald moet worden, blijft in het
midden, waarmee het vooral een richtinggevende roep om meer en beter is.
met dank aan Michael van der Valk
foto's: SIWI
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