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IHEvoortaanhét
waterinstituutvan
UNESCO
EnkelejarengeledenmaaktedetoenmaligedirecteurvanherIHEmDelft, WimvanVierssen,
bekenddateenprincipeovereenkomstwasgeslotenomhetIHE tothetwaterinstituutvandeUNESCO(UnitedNationsEducationalScientificandCultural Organisation]temaken.Opvrijdag zz
novemberjl. was lietzover. OnderleidingvanzijnopvolgcrMaarteu BloklandwerdhetIHEofficieel
geopendalsUNESCO-IHEInstitutejorWaterEducation.Dezepositionering kangezienwordenals
eenwereldwijdeerkenningvoordekennisenervaringdieinNederland isopgebouwdophetgebied
vanwaterbeheerenalswaardering voordewijzewaaropNederlandsedeskundigendezekennisen
ervaring uitdragen,aldusMaartenGast.Hijmaakteonderstaandverslag.
HetIHEverzorgdevanafdeoprichtingin
1957cursussenophetgebiedvanwaterbouw
voordeskundigen uit ontwikkelingslanden.
Indeloopderjarenishetpakketaancursussenverbreedtoteenuitgebreid opleidingsprogrammaophetgebiedvanwaterenmilieu.
Onderzoekmaaktnuookdeeluitvanhetprogramma.Bijdragen wordengeleverdaande
bestuurlijke enorganisatorischeontwikkelingvanhetwaterbeheer.HetIHEbiedtverderadviesdienstenaaninveellanden.
Dewaterproblematiek indewerelden
degrotebehoefte aanopleidingen training
diedaarmeesamenhangt, vormdendeaanleidingtothet UNESCO-IHEPartnership for
WaterEducation and Research(PoWER).
Hierin wordendekennisenervaringvanhet
IHEenhetgrotemondialenetwerkvan
UNESCOsamengevoegd methetdoelde

belangenvan het watetbeheer inalzijn
aspecten wereldwijd redienen.
Desamenwerkingzalinderoekomstin
het bijzonder gerichtzijn ophet garanderen
vanvoldoendeschoondrinkwarer,degevolgenvanwaterwinning en-beheer opde
natuur enopdeconsequenties vandeverdere verstedelijking.

De mondiale waterproblematiek
AlseerstesprekerbijdeopeningonderstreepteWakerErdelen,lidvanhetdirectieteam vanUNESCO,hetbelangvandewaterproblematiek opaarde,demiljarden mensen
dienietovergoeddrinkwater beschikken en
denogveelgrotereaantallendienietaangeslotenzijn openigevormvan afvalwaterverwerking.OpdeWereldWaterConferentie in
DenHaagin2000isditpunt uitvoerigaan
deordegeweest.Opdeonlangs gehouden

conferentie inJohannesburgzijn afspraken
gemaaktovetdebeoogdeverbeteringinde
toekomstenreducrievandezeaantallen
mensen.OpdekomendeWereldWaterConferentie inmaart 2003 inKyotozullendeze
afspraken nadergeconcretiseerd moeten
worden.
Waterbeheer isenblijft altijd eenlokale
enregionale beheersverantwoordelijkheid
dieperstroomgebied aangepaktmoetworden.Omdieverantwoordelijkheid tekunnen
dragen,zijn kennisenervaringnodig.Opleidingisdaneenbelangrijk punt.Hierinkan
hetUNESCO-IHE-instituuteen belangrijke
rolspelen,aldusJersonKelman,lidvande
RaadvanBestuurvanhetnieuwe instituut.

Kroonjuweel
LietekevanVuchtTijssen,voorzittervan
deNederlandseUNESCO-commissie onderstreeptedatdebeschikbaarheid vanvoedsel,
gezondheid enschoonwater basisvoorwaardenzijn voordeontwikkelingvandemensheid.Debelangrijke rolvan kennisinstitutenalsdezeishetopleiden vandiegenendie
lokaalen regionaaldekennisenervaring
moeten verbreiden.
Inhetondetzoekprogramma wordt uitgegaanvandesamenhang tussen water,
milieuenbiodiversiteit.Overaldienen kennisenervaringaanwezigtezijn ofopgebouwd teworden omdemensenvandie
samenhangbewusttemaken.Daarmee
wordrherbelangvanadequaat waterbeheer
nogduidelijker.InNederlandisdedemocratieopgebouwdvanuithetwaterbeheer.Een
ontwikkelingdievervooruitliepopdeontwikkelingvandedemocratiealsstaatsorganisatieindebuurlanden.Ookdieervaring
kanuitgedragen worden.MetzijngrotekennisenervaringkanherIHEhetjuweel inde
ktoonvanUNESCOzijn,aldusdevoorzitster
vandeNederlandse UNESCO-commissie.

Bloed,zweet en tranen
DeonderwerpenwaarmeehetIHEzichbezighoudt.
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ChrisKalden,vice-voorzitter vande
RaadvanBestuurvanhetIHE,benadrukte
dat70procentvandecursistenvanhetIHE
naarDelft komtopaanbevelingvanoudcursisten.Inmiddelszijn diter 12.000overde
gehelewereld.
Indeloopderjaren iseengoedemix
ontstaan vanonderwijs,onderzoekenveldwerkenvervulthetinstituut eenbelangrijkerolinhet internationaleonderwijs in
Nederland.Detoekomstisechtergerichtop
desamenwerkingmetresearchinstituten in
ontwikkelingslanden.Hijbenadrukte dat
hertotstandbrengen vandesamenwerking
metdeUNESCOeenprocesvanveelbloed,

zweetentranen wasgeweest.Hij vond het
demoeiteechtervolledigwaard.
BertKeijts,directeur-generaalWarervan
hetMinisterievanVerkeerenWaterstaat,vertegenwoordigde de Nederlandseregering,in
hetbijzonder ministerVanderHoeven,
onderwiensdepartementdeUNESCO-acriviteitenresorreren.NaastOnderwijs enWetenschappenzijnookBuitenlandseZakenen
VerkeerenWaterstaatbetrokken bijheraansturenvanhetnieuweinstituut.Hijbenadruktedatinhetbijzonder deNederlandse
ervaringmetwaterprojecren viademoderne
communicatietechnieken breed beschikbaar
gesreldkanwordenoverdegehelewereld.
Delft,zozeiburgemeester HeinvanOorschot,iseenbegripgeworden indebeheer-

"Wanneer wijdaarin blijven falen,gaar
dir leidentot rampen vaneen apocalyprische
schaal".
Grorebehoefte besraat aangoed beheer
vansrroomgebieden. Opdiverseplaarsen in
dewereld kondigt zicheenstrijd om warer
aan.Herbelangvanwarergaaruirboven
anderebelangen.Omdat teerkennen moet
vanwatereenpolitiekonderwerp gemaakt
worden.Poliriekewil,samenwerkingen
solidariteit zijn nodigomdewarerproblematiekaantepakken.

singvanherwarer.Ookindehuidige tijd
blijft dekennisvanDelfrse ingenieursnodig,
nu hergevaarvanherwaternietmeervanzee
Lijkttekomen,maarveroorzaaktwordtdoor
hersamenspelvandeafvoeren vandegrore
rivierenRijnenMaas,deveranderingen inde
neerslagtengevolgevande klimaatwijziging
endedalingvandeNederlandsebodem.Als
cadeaubooddeburgemeestereen kunstwerk
aan'TheDroplet'daruitdrukt datkennis
dienttestromenalswater.
RabijnSoetendorp spraknamens MikhailGorbachev,presidentvanhet InternationaleGroeneKruis.DeboodschapvanGorbachevisdardedoelstellingen vande
WereldWaterConferenties dieinRiode
JaneiroenDenHaaggehouden zijn, helaas
nietgehaald dreigen teworden.

Alslaatstespreker bevesrigdeMaarten
Blokland,dehuidigedirecteurvanhetIHE,
dirbeeld.Waterkomtsteedshogeropde
politiekeagenda.DeverklaringvanPrins
WillemAlexander'nowarer,no future'
krijgt steedsbredererkenning.Dekennisen
ervaringvanhetIHEophetgebied vanintegraalWarermanagement endeverschillende
aspectendaarvankunnengeïntegreerd wordenmerdegrote internarionale netwerken
vandeUNESCO.

Intotaal17hoogwaardigheidsbekledersvankennisinstituten ophetgebiedvanwaterenmilieuuitdegehelewereld
tekendenop21november,eendagvoordeojicièleopening van het IHE-kantoorinDel/tals hetwaterbureauvan
UNESCO,een overeenkomstoveropleiding enonderzoekindewatersector.

Mijlpaal
Het bekrachtigen vande samenwerking
indevormvanditUNESCO-IHE Institute
forWaterEducation iseenmijlpaal inher
beschikbaar stellenentoepassen vanNederlandsekennisenervaringophetgebied van
hetwaterbeheer.Opveleplaarsen opde
wereld kunnen dezetezamen metdelokale
en regionaleinzichten en verworvenheden
ingezer worden.Het werkvanNederlandse
adviesbureaus,dekennisenervaringvan
beheerdersendekwalireirvandeNederlandse'producten' komen pastothun rechr
wanneer zij terechtkomen ineenlokalebeddingdieerietsmeekan.
Ditnieuweinstituut verdienreenbrede
ondersreuningvanuit deNederlandse
waterwereld, f
Maarten Gast
advertentie
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• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
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• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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