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Het complexe
watermanagement
indeDerde Wereld
WatermanagementinDerdeWereldlandenis
complex.Aanwelkezakenmoetgewerktworden
omwaterprojectenstructureel temakeneneen
duurzamebijdrage tekunnen leverenaanhet
maatschappelijke levenende maatschappelijke
ontwikkeling indezeonderontwikkelde landen?
Jaap deZeeuwprobeertoponderstaand eenantwoordtegeven.
Goeddrinkwater iseen levensvoorwaarde.Maarniet iedermens heeft toegang tot
goeddrinkwater enhulporganisaties.De
waterprojecten inDerdeWereldlanden zijn
totophedenvooralgerichtophet creëren
vandrinkwater doorhetslaanvan putten,
het bouwen vandammen ofhetopeen
anderemanier vasthouden van water.
Helaaswarenderesultaten nietaltijd positief Zozamelden internationale organisaties
voordergelijke waterprojecten geldindat
vervolgenswerdovergedragen.Daarnavond
somscontroleplaatsofenhoedie projecten
waren gerealiseerd.
Regelmatigluiddedeconclusiedat niets
met hetgeldgedaan wasofdat het project
welgerealiseerd wasmaar nietwerd
gebruikt,omdat eenvoudigweggeenvraag
bestond ofgeenrekeningwasgehouden met
deplaatselijke verhoudingen en omstandigheden.Natuurlijk zijn erookvelegeslaagde
projecten dieeenduurzame drinkwater-

voorziening hebbengerealiseerd,maar het
kan beter.
Waterproblemen zouden opgelostmoetenkunnen wordendoorgeldinrezamelen
enmetdatgeld voorzieningen voor drinkwater inDerdeWereldlanden terealiseren.
Maar hierbij komtvaakdecomplexiteit van
dematerienauwelijks aan bod.Dekansop
mislukken vanwaterprojecten wordtdaardoor vergroot.
Omduurzaam tevoorzieningoed
(drinkjwater iseenstructureleaanpakessentieel.Dergelijke projecten hebbeneenweerslagoptalvanomgevingsfactoren, zoalshet
socialeleven,deomgeving,denatuur ende
plaatselijke economie.Dematewaarinis
steedsverschillendengeheelafhankelijk van
desituatieterplekke.Ditgeldtzowelvoorde
fysieke leefomgeving alsvoorhetsociale
leven.Degemeenschap,dieprofiteert vanhet
waterproject, moetvanmeetafaanbetrokken
wordenbijhetproject.Zijdragen het project.

Aandachtspunten
Structurele hulp(eninhet bijzonder
waterprojecten) verschiltwezenlijk van
noodhulp enis,zoalsgeconstateerd, meer
complex.Daaromzijn mijns inziensenkele
aandachtspunten envoorwaarden noodzakelijk voorhetwelslagen van waterprojecten:
Socialestructuur
Degebruikers terplekkemoeten mededragerzijn vanhet project;
• Demensen aldaar kunnen zelfhet beste
aangegevenwaarzebehoefte aanhebben;
• Devrouwenzijn inhet bijzonder de
afnemers vanwatervoorhetgezinen
bepaleninhogematehoemen met

wateromgaat. Hetisdusvanbelangdat
vooralzijbij het project betrokken zijn;
• Eensocialestructuur, eenbestuur,een
dorpsvergadering, een kerkgemeenschap
isdannodigomherprojecrgeaccepteerd
tekrijgen bijdebevolking;
Inprincipe moetendemensen terplekke
demenskracht leverenomhet project
totstand tebrengen.Materiaaldat ter
plaatsenietvoorradigis,kan beschikbaargesteld worden,evenalsdekennis
vanzaken;
• Het israadzaamdatvoor drinkwater
betaaldwordt,zijhetinbeperktemate.
Dat isvanbelangvoordeacceptatievan
hetproject engeeft degebruikers het
gevoeldathet hun project is.Ookbevordert betalinghetvoorzichtiger omgaan
methettochschaarsegoeddatwateris;
• Hetonderhoud moetgeregeld worden.
Mensen uitdesocialestructuur terplekkemoeten hierzelf verantwoordelijk
voorwordenenhetzelfuitvoeren.Geld
hiervoorkan beschikbaar komen uitde
geldendievoorhetwaterverbruik worden betaald.
Opleiding
• Opleidingvanmensen terplekkeis
nodigomteinformeren hoededrinkwaterinstallatieonderhouden moet worden.Hiertoemoettijd engeld gereserveerd worden;
• Eveneensisopleidingnodigoverhoede
kwaliteit vanhetdrinkwater blijvend
bewaaktmoet worden;
• Opleidingisbovendiennodigom het
helewatermanagementprobleemzelfte
kunnen hanteren.
Kwaliteitvandrinkwater
• Dekwaliteit vanhetdrinkwater moet
onderzochtenbewaaktworden binnen
acceptabelenormen indegegeven situatie.
Duurzameoplossingen
• Hetplanten vanbomen ofandere
gewassenomwatervasttehouden kan
eenduurzamer situatie creëren.Veelalis
deoorzaakvangebrekaan drinkwater
gelegen inhetonzorgvuldig kappenvan
bomen,verdwenenbeplantingen ofgrotereconcentraties vanmensen (vluchtelingen!)opeenplek.Aanhetingrijpen in
denatuur iswat tedoendoormaatregelentetreffen omhetwaterterplekke
weervasttehouden.Hetblijft natuurlijk moeilijk omineensituatie waarbij
brandhout voordekortetermijn ookeen
levensvoorwaarde is,dithout tesparen
voorhetcreëren vanaanplant voorde
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veroorzaken, ishetgewenst tegelijkertijd desanitaire voorzieningen en afvalwaterte reguleren.
Samenwerking
• Het isnodigaandacht tehebben voorde
contacten metdeoverheid,wantdiezal
uiteindelijk eenrolspelen inhet drinkwatetbeheer terplekke;
• Erzijn veelorganisaties vanuit velerlei
invalshoeken met hetzelfde bezig,zoals
AquaforAll,DorcasenRotary.Hetisvan
vitaalbelangmetdezeorganisaties contacttehebbenensamen tewerkenom
tot betereenduurzame resultaten te
komen.
Voorhulporganisaties iseengedegen
aanpakwenselijk,omdatzijvanuit hun
doelstellingen ietswillen realiserenwaar
anderen wataanhebben.Een structurele
aanpakzoalshierbeschreven,biedt uiteraardgeengarantie voorhetwelslagen van
eenwaterproject, maarmaakt dekansop
mislukken aanzienlijk kleiner.Het structureeltoepassen vanbovenstaande aandachtspunten enhandelswijze geeft opden duur
eensoort keurmerk,eenkeurmerk waarvoor
hetwaard iseeninspanning televerenen
geldtegeven, f
Jaapde Zeeuw

langeretermijn, maareendergelijk probleemmoetworden onderkend en afgewogen;
Indien bronnengeslagenofgegraven
worden ishetvanbelangte onderzoeken
ofeenevenwichtgevonden kanworden
indeincidenteleaanvoerdoor regen
(bijvoorbeeld doorbuffers) en nagenoeg
continue afvoer renbehoevevan drinkwater.Hetslaanvanbronnen kaneen
negatieveinvloed opdeomgevinghebben.Vooralondiepebronnen onttrekken
wateraanhetoppervlakenkunnenzo
vegetatie,dienodigisomherwatervast
tehouden, tenietdoen.Na verloopvan
tijd kandebronuitdrogen eniseen
structureleoplossingniet gerealiseerd.
Ookvoordiepebronnen geldtdatde
gevolgenvoordeomgevinggroot kunnenzijn.Indedieperegrondlagen kunnen tijdelijk ongewenste vermengingen
plaatsvinden,zoalshetarseen inBangladesh.Ookkanongewenste uitdroging
opandereplaatsen voorkomen.Hetis
vanbelangdaar vantevoren onderzoek
naar tedoenenafwegingen temaken.

Afvalwater
• Omdat afvalwater allerlei ongewenste
situatiesalsziektesenslechterekwaliteitvangrond enoppervlakrewater kan

•IrJ.deZeeuwiscivielingenieur,wasdijkgraafvanwaterschapGroot-Gecstmerambachtenheeftnueeneigenadviesbureau: DeZeeuwwatermanagementconsult.Hijisbetrokkenbijwaterprojecten indeDerdeWereld,ondermeerals
voorzittervandeWaterAidConnectionvandehulporganisatieDorcasenalslidvandeRotarywaterwerkgroep.
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