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WaterbeheerinSpanje
Droogteafgewisselddoorperiodenmetzwarebuien,eenenormevraagnaarwatervoorirrigatievan
olijjboomplautagesenveelmeerverdamping daninderestvanEuropadominerenhetwaterbeheer
inSpanje.MaarookhetschijnbaregemakwaarmeehetlandsubsidieuitBrusselweetbinnente
halenvoorwaterprojecten endebijna nonchalante reactievanrijksambtenaren opdwingendetijdschema'sronddeKaderrichtlijn Waterspeleneenbelangrijke rol.Zevormdenookdeingrediënten
vaneenexcursie,georganiseerd doorNVAénKVWN,naarSpanje.Een30-tal,voorhetmerendeel
mannelijkeNVA-leden,bezochtonderleidingvanhetduoHarryTolkamp(WaterschapRoeren
Overmaas]enKeesdeKorte(DWR]van 17tot23 oktoberachtereenvolgensMadrid,SevillaenBarcelona,omwatmeertewetentekomenvanhetwaterbeheerinSpanje enverdertegenietenvanGaudi,
Picasso,DalienMiro,machtigeenvoorallangdurigelunchesenveelwijn.
NaFrankrijk tweejaargeleden laghet
excursiedoelnu dus nogietszuidelijker.
Voorhetgezelschapmetvoordehelft zuiveraars,vertegenwoordigers van tweedrinkwaterbedrijven (HydronenBrabantWater],
enkeleingenieursbureau's enAlterra,stond
opmaandagalseersteeenbezoekaan het
ministerie vanMilieu inMadridophetprogramma.Daarwerdookmeteen hetgrote
waterprobleem vanSpanjeaangesneden:de
geringehoeveelheid water.Inhet landvalt
gemiddeld (deuitersten liggen veruit
elkaar)bijna 350mm regenperjaar. Hiervan
verdampt zo'n 235 mmenzo'n80mm
stroomt viaderivieren uiteindelijk deMiddellandseZeeofdeAtlantischeOeaanin.
Kortom,erblijft weinigover.Inhet droge
zuiden valtperjaarzelfsnietmeerdan200
mm regen.Hoeweldit aleengroot probleem
opzichis,blijft het hierniet bij.Devraag
naarwaterzaldekomendejaren flink stijgen,vooralindedichtbevolkte kustregio's.
DeSpaanseoverheid verwachteen toename
metongeveer 150procent.Bovendien isde
kansgrootdatdehoeveelheid neerslagin
zijn totaliteit zalgaan dalenendatderegen
meerenmeerzalgaan valleninkorte felle
stortbuien,dieophun beurtzorgenvoor
overstromingen. Daaronder lijdt deoostkust
vanSpanje nu alregelmatig.Tijdens het
bezoekvandeNederlandse waterbeheerders
bleefhetookniet bepaalddroog.Met name
indeomgevingvanSevillavielderegen
somsmetbakken uit dehemel.
Debeschermingvanhet grondwater
wordtdoordezeontwikkelingen steeds
belangrijker. Vanuitderijksoverheid wordt
ingeziendat hetwaterverbruik voorparticulieren,deindustrie éndelandbouw ingedamd moet worden.Dedrainagevande
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olijfboomplantages dieeengroot deelvan
hetlandbedekken,slokthetovergrotedeel
vandehoeveelheid waterop.Opdit moment
daaltdegrondwaterstand inhet landnog.
Dekwaliteitervanwordtslechter.Opsommigeplaatsen verzilt hetwater.Het waterpeilinderivierendaalteveneensenhet
oppervlaktewater raakt meerenmeervervuildmet nutriënten.
JoséOrtiz-Casa,hoofd vande afdeling
vanhetmilieuministerie dieovercommunicatieentechnische toepassingengaat,laater
zijn gemoedsrust nietdoor beïnvloeden.
Pratend overdevorderingen vanSpanjeop
hetgebied vandeimplementatie vande
Kaderrichtlijn Waterliethij deNederlanders
zonderenigeschroom werenniervoor het
eindevanditjaar klaar tezijn metdeeerste

Jose'Orttz-Casos.
verslagleggingmetbetrekkingtotdeEuropesewaterrichtlijn, ooknogniet begonnen
tezijn metdeaanwijzing vandewaterlopen
inhet land (dekarakteriseringervanin bijvoorbeeld natuurlijke en niet-natuurlijke
watergangen]endesondanks tochgeen
problemen reverwachten metBrussel.Want
"eengoedeecologischetoestand vande
wateren inSpanje houdt indatwealledammen bijdestuwmeren (circa 1300in totaal)
moeten weghalenendatisonmogelijk".Wel
gafOrtiz-Casas toetoenemende problemen
teondervinden met hetbehalen vande
milieunormen.Dewaterkwantiteit isin
Spanjealtijd belangrijker geweestdande
waterkwaliteit. Delaatstejaren beginr dat
pasteveranderen.
HettweedebezoekinMadrid betrof
CanaldeIsabelII,vernoemdnaardegelijknamigekoningin vanSpanje.Hetishet oudstewaterbedrijfvanhet land,Het iseen
overheidsorganisatie.CanaldeIsabelIIvoorzietzo'n 5,5miljoen menseninMadriden

De30deelnemersaandeNVA/KVWN-excursienaarSpanjevoorhetgebouwvanlietministerievanMilieuinMadnd.

directeomgevingvandrinkwater. Omaldie
mensen vanvoldoendewatertevoorzien
beschikthet waterbedrijfover t4reservoirs
met eentotalecapaciteitvan946miljoen
kubiekemeterwater.Hetbedrijfprobeert
meteenoplopend tariefbij oplopend verbruik hetdrinkwaterverbruik enigszins inte
dammen.
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Demeestestuwmeren inSpanje zitten
momenteel voor80procentvol.Dat iseen
gunstigpercentage.Hetkomt helemaalop
hetcontovaneennatte wintereneennat
voorjaar. Inechtdrogejaren daalthet waterpeilindebassins tot 25procent van het
maximalepeil.Vanalhetbeschikbare water
uit destuwmeren iszo'n80procent nodig
voorirrigatievanlandbouwgebieden. Inde
regiorondSevillainherzuidwesten van
Spanje liggen ongeveer70stuwmeren.De
aanlegvannieuwedammen en stuwmeren
wordtsteedsmoeilijker vanwegedemilieueffecten ervan.Tochzijn ernogenkelein
aanbouw.Destuwmeren vangen ongeveer
éénderdevandehoeveelheidregenop.
Het bezoekaanderegiorondSevilla
stond vooreenbelangrijk deelinhet teken
vandenaweeënvandedambreuk op25april
1998 bijAznalcóllar.Eenafvaldepot vande
zinkmijn lieptoengeheelleeginderivieren
AgrioenGuadiamar.Opsommige plekken
bleefeenzwaarverontreinigde sliblaagvan
enkelemeters achter.Dezemilieuramp,
waarvan het tientallen kilometerszuidelijkergelegen inrernationaal befaamde vogelennatuurgebied Dofiana netgespaardbleef,
zorgdewereldwijd voorzwarekritiekopde
Zweedseeigenaar vandezinkmijn, diena
hetongevalonmiddellijk het landverlieten
deSpaanseoverheidachrerliet meteen
gigantische erfenis.Hetgifkwam uiteindelijk ineengebied terecht meteenomvang

Dehoeveelheidwaterdiep erseizoenven dampt(inmm).

Eindapril1998(iephttgehdezinkdepotlee^mdenabijgelegen

IndebuurtvanhetvoormaligezinkdepotAznalcóllar,waarvaninapril1998een
dam brak.
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Feiten?Feitenzijn inSpanjenietaltijdeven
eenvoudigteachterhalen.Zomeldenbrochuresvanwaterbedrijven inMadriden
Sevilladathetwaterverbruik perpersoon
perdagtussende250en300literligt.EmasesainSevillanoemdeeenwaterverbruikvan
256literindejarennegentig,datmede
dankzijallerlei besparingscampagnes
omlaaggebrachtzouzijn tot 138 liternu.
Barcelonanoemtexact126literalsgemiddeldevoordebewonersvanhaarstad.Het
gemiddeldewaterverbruikinhetlandper
persoonperdagzouliggenop165liter.
Aangetekendmoetiniedergevalworden
datveelSpanjaarden in appartementenblokkenwonenennietovereenindividuele
watermeterbeschikken.Detotalerekening
perhuizenblokwordtverdeeldoverhet
aantalinwoners.
Dedrinkwaterprijs vandecirca43miljoen
Spanjaardenvarieertook:inSevillabijeen
verbruiktot 16kubiekemeterpermaand13
euro,dusongeveereeneuroperkubieke
meter;bijeenverbruiktot25kubieke
metergaatdeprijsomhoognaar50euro,
dusongeveertweeeuroperkubiekemeter.
InMadridgeldthetbasistarieftot30 kubiekemeter.

vancirca2300hectare.Zo'n5000hectareslib
isafgegraven envaakooknogeenhalve
metergrond daaronder.Eendeelvan het
gebied bleekinmiddels weer behoorlijk
opgeknapt, maarvooreenanderdeelzoekt
mennogsteedsnaar eendefinitieve oplossing,omdat dezinkconcentratie daar te
hoog blijft.

65mm regen
Intussen kwamderegenmerbakken uit
dehemel.DeSpanjaarden blij: eindelijk
regen.Wijwatminder.Eénforse onweersbui
leverde'sochtendsvroegvlakbijSevilla65
mm op.Deexcursieleiddedezedonderdag
naar hetwaterketenbedrijf Emasesa.Een
gemeentelijk waterbedrijf, éénvandeeerste
echtewaterkerenbedrijven inhetlanddiede
gehelewatercirkel beheert,waaronder een
veeltegrotewaterzuivering (althansvoordit
moment).Doorallerlei noodvoorzieningen
tetreffen, heeft Sevillasinds 1995geengrote
problemen meerondervonden metdewaterdistributie.Emasesalevertaanietsmeer dan
éénmiljoen mensen drinkwater, waarvan
eenkwartinSevilla.
Opdevraagofeen waterketenbedrijf
voordelen heeft tenopzichtevaneenstrikt
gescheiden drinkwarer- en afvalwaterzuiveringsbedrijf kwamgeenovertuigend positief
antwoord.Infeite heeft Emasesaookalleen
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dedrinkwatervoorziening ineigenhand.De
afvalwaterzuivering heeft zenamelijk uitbesteed.

Barcelona
Delaatstestaddiebezochtwerd,was
Barcelona.DoelwasondermeerAGBAR,het
privatewaterketenbedrijfvandestad, maar
eigenlijk eenenorm bedrijfmet vestigingen
overalter wereld,vooralinZuid-Amerika,
diezichookbezighouden metzakenals
gezondheid, inspectiesendebouwvan
installaties.Vande37.481 werknemers werkt
bijna dehelft inde(afval)watersector. In870
Spaansegemeenten verzorgthetbedrijfde
drinkwatervoorziening enin300gemeenten
deafvalwaterzuivering. Herbedrijf bouwt
momenteel eenopvallendkogelvormig kantoorindebinnenstad vanBarcelona.
Delaatstegastheer heetteCLABSA,oftewelClavegueramdeBarcelona,waarvande
aandelen voor60procent inhanden zijn van

HetnieuweaebouwvanAGBARinhetcentrumvanBarcelona.

AGBAR. Herbedrijfverzorgtderioleringen
sindskortookhetgrondwaterbeheer en het
alarmeringssysteem voorhoogwater.InBarcelonavaltjaarlijks intotaalruim 600mm
regen,vaakinslechtsenkeledagen,als
gevolgvan haar liggingaanzeeen tegende
bergen.CIABSAisopgericht nadeOlympischeSpelenin 1992. Het bedrijfbeheertde
ondergrondsewaterbassinsdieherender in
destad liggen.Het bedrijfis volopbezigmet
invesreringen diedewaterhuishouding in
destad moetenverbeteren.Intotaalisnog
voor45 miljoen euroaanwerkengepland tot
2007.

Zoalsuit deaanvangvanditverslagal
bleek,bleefhetaantalKVWN-ledendatdeelnamaandeexcursieverachterbij het aantal
NVA-leden.VandaarhetverzoekvanHarry
TolkampenKeesdeKorteomdat bijdevolgendeexcursie(volgendjaar, naar Zuid-Afrika?)watmeer inevenwicht tebrengen, f

