OPINIE

Krokodillentranen in
Kyoto
Hetisbuitengewoon triestdatde 1,4 miljard
mensendiemomenteelveiligdrinkwaterontberen,zichvoorlopigweinigillusiesbehoevente
makendathierinop kortetermijnverbetering
komt(zieH 2 0 nr7van4apriljl). Derijke
geïndustrialiseerdewereld,miljoenen bestedend
aanhetorganiserenenbijwonen vanevenementenalsdie inKyoto, lijktnietbereiddemiddelen
daarvoorbeschikbaartestellen.Maarhetmag
wordenbetwijfeld ofdez,] miljard mensen,die
momenteelnognietaangeslotenzijnopeen
riool,zorouwigmoetenzijndathenditvoorrechtvoorlopigwordtonthouden.AldusGatze
Lettinga,emeritushoogleraarmilieutechnologieaandeuniversiteitvanWageningen.OnderstaandzijnreactieophetderdeWereldWater
ForuminKyotoajgelopen maart.
Aandegrootschalige rioleringssystemen,diederijkelandenin ontwikkelingslandenzograagvoordeze2,3 miljard mensenzouden (helpen)installeren,klevengrote
nadelen.Afgezien vandegigantischeinvesteringen,gaathetgebruikervanvergezeld
met eenenorm misbruik vanschoonen
duur leidingwater, waarover hetgrosvandie
mensen overigens nietbeschiktofkanbetalen.Bovendienzijn riolen maar beperkt
houdbaar,zijn zemet betrekkingtot milieuvervuilingenvolksgezondheid allerminst
preventiegericht, infeitezelfs uitnodigend
tot lozingvankwalijke stoffen, en nog
'kwetsbaar' endikwijls overlast veroorzakendook.
Verrewegdemeeste ontwikkelingslandenbeschikkennochoverdemiddelen om
dezesystementeinstalleren entegebruiken,
nochoverdekennisende infrastructuur
(bijvoorbeeld elektriciteitsvoorziening) om
dit opdejuiste wijze tedoen.Dit leidtertoe
datrioolwater indielandenmeestal (vrijwel)
ongezuiverd opontvangend oppervlaktewaterwordtgeloosd.Endaarmeewordenvervuilendestoffen, inclusiefdezorisicovolle
ziekteverwekkende organismen,overeen
enormgebiedverspreid,met allekwalijke
gevolgenvoordevolksgezondheid vandien.
Uitditsterkvervuilde oppervlaktewater
kanalleenmetdureeningewikkeldezuiveringstechnieken, uitetaard ontwikkeld en
geleverddoorderijke geïndustrialiseerde
landen,weereenenigszins betrouwbaar
drinkwater worden bereid.Maarontwikkelingslanden kunnen deze zuiveringsinstalla-

tiesslechts betalenenbedrijven opbasisvan
dureleningen,verstrekt doordezelfde rijke
landen,dieinKyotozo'ngroot mededogen
aandedaglegdenvoordiemiljarden arme
sloebers.
Inwerkelijkheid scheppenderijke landeneenlucratieveduurzame afhankelijkheidvandeDerdeWereld.Dearmen worden
nietofnauwelijks geholpenenaan het
begrip'duurzaamheid', waariedereende
mondzovolvanheeft, wordtslechts lippendienstbewezen.Overigens wordtookde
eigenbevolkingeenradvoordeogen
gedraaid,wantzijkrijgt ooksteeds hogere
rekeningengepresenteerd voordemilieuzorg.Hetsteedsverderaangescherpen van
deregelstenaanzienvanlozingvan reststoffeninhetWestenleidttot debouwvan
allerleiinnovatieveinstallaties entoteen
steedsverdergaandecentralisatie,endaarmeetotkapitaalvernietiging. Denagestreefdeverbeteringindekwaliteit vanhet oppervlaktewater,c.q.verhogingvande
biodiversiteit,ismarginaal.
Inplaats vanpubliekeen particuliere
middelen aandeuitvoeringvanaldiepeperdure(infrastructurele) civieltechnische werken tebesteden,zouhetbeterzijn dezeaan
tewendenvoordelenigingvan werkelijk
dringendemaatschappelijke noden,zoals
onderwijs enzorg.Het civieltechnische
bedrijfsleven datwerkzaam isophet terrein
vanrioleringenconventionele zuiveringsmethoden,schuwtgeenmiddelomwerkop
deplanktehouden enprobeert daarvoor
alleseniedereenvoorhetkarretje tespannen.Enwanneer mendaarinniet (concreet)
slaagt,zoalskennelijk inKyoto,etaleert men
zijnzorgoverdeuitzichtlozesanitairesituatiewaarindiemiljarden armen moeten
zienteoverleven.
Inderdaad uitzichtloos,wanneer slechts
deconventioneledure'Westerse'sanitatieaanpakaangewend zoukunnen worden.
Maarjuist datisniethetgeval.Erbestaan
namelijk weldegelijk heelsimpele effectieve
methoden/technieken omdeproblemen aan
tepakkenenoptelossen,namelijk conceptendiezijngebaseerdophet paradigma
'minimalisatie vanTransporten behandelingvanafval enafvalwater dicht bijofopde
woonplek'.Dezeconceptenrichten zich
bovendienopwinningvannuttige bijproducten uit afvalstoffen ennietopvernietiging(grotendeelsalthans),zoalsbij de huidige'high-tech'zuiveringssystemen, enze
kunnen worden aangewend op iedereschaal
enopvrijwel iedereplek.
Hetaccent ligtookheelnadrukkelijk op
preventievanvervuiling,alsmedeop

gebruik vanmethoden van inzameling,
transport enbehandeling/verwerking, die
technischeeenvoud paren aan degelijkheid
enrobuustheid.Afvalstoffen zijn in principe
grondstoffen; met behulp vaneenvoudigeen
goedkopemethoden kunnen organische
afvalstoffen worden omgezet inonder meer
energieenmeststoffen. Dezebehandelingsmethoden zijn beschikbaar;zeworden sinds
enkeledecennia opuitgebreide schaalen
metveelsuccestoegepastvoordezuivering
vanindustrieel afval(water).Zeleiden tot het
sluitenvanwater-enstofkringlopen binnen
bedrijven, endaarmede totveeleconomischer productieprocessen.
Inprincipekanditallesookuitstekend
indepubliekesanitatiesector,zijhetdater
hierendaarnogwelenigontwikkelingswerknodig/wenselijk is,met namewat
betreft (gescheiden)inzamelingvan afvalstromen entransport vanslurries.
Toepassingvandezeconceptenzalleidentoteenveelgroterematevan zelfvoorziening,totstimulering van landbouw
rondomsteden,dus tot lokalevoedselproductie.Endeaanlegvangigantische riolen,
pompstations enopslagbekkens kandan
achterwege blijven.Voorwaardevooreen
werkelijkoptimaleaanwendingvanditop
decentralesanitatieenhergebruik gerichte
concept (DESAH)isweldatvan nature
geconcentreerd afval,zoalsurineenfeaces,
zoweinigmogelijkmetwater wordt
verdund.Maardatisookjuist debedoeling.
Degevestigdepubliekesanitatiesectoris
hiervoorechter nogsteedsweinig enthousiast.Hetisnietechthun zaak.Vandaarde
teleurstellinginKyoto? Niettemin hebben
Nederlandsemilieutechnologische bedrijven,ingenieursbureaus en wetenschappers
juist opDESAH-gebiedveeltebieden,enis
mededankzij financiering uit Nederlandse
geldenvan ontwikkelingsamenwerking
(DGIS)ookalheelwatbereikt,zoalsinIndia
enBrazilië.Hetéénenander beperktzich
momenteel nogweltotdebehandeling van
veelteverdund rioolwater ineenveelalnog
tegecentraliseerde setting.Nogveelvaltte
optimaliseren,maar alsdatgebeurt, bestaat
ookreden omoptimistisch tezijn, temeer
daar ditmetnamede ontwikkelingslanden
helptuiteindelijk vergaand zelfvoorzienend
tewordenmet betrekkingtotdebeschermingvanheteigenleefmilieu, bovendienop
eenduurzameenrobuustewijze,derhalve
onomkeerbaar, f
GatzeLettinga, emeritus hoogleraar
milieutechnologie

