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FrieseWateralliantie
actiefin Zuid-Afrika
TijdensdeVN-conferentie overduurzameontwikkeling eindaugustusenbeginseptemberinJohannesburgriependewereldleidersoptoteen nieuwevormvanhulp.Dehistorischeontwikkelingshulp,
waarbij deoverheidgeldbeschikbaarsteldemgoed opgeleidemensenuitzondomdeklusteklaren,
behoorttothetverleden.Samenwerkingdoorzogehetenpartnershipsiseenbeteremanieromsuccesvolleprojectenop tezetten,betogendeleiders.Deskundigheid moetterplekkewordenopgebouwd.
DeFrieseWateralliantie,metvertegenwoordigersvandelokaleoverhedeninTryslân, kennisinstellingenenbedrijven,vormteengoedvoorbeeldvandemanierwaarop dewereldleiderszichdiesamenwerkingvoorstellen.Eenpartnerschapdatmetpartners inZuid-Afrika waterproblemen enwaterbehoejten inkaartbrengtengezamenlijk aan eenoplossingwerkt.
Samenwerking, kennisoverdracht,
uitwisselingvanervaringenenorganisatievormenén toepassingvannieuwe watertechnologieënvormen debelangrijkste aandachtspunten vandeFrieseWateralliantie.
ProvincieFryslin,WetterskipFryslânende
gemeenteLeeuwarden beschikken binnen de
alliantieoverveelkennisalshetgaatom
efficiënt waterbeheer,waterzuiveringen
werkbareorganisatievormen. HetVanHall
instituut enhetCartesius-instituut, de'Franeker-dochter' vandeTechnischeUniversiteitTwente,hebbendepraktische vaardighedenenonderzoeksmethoden inhuis,
evenalsstudenten dieinprojecten kunnen
assisteren alsonderdeelvaneenpraktijk- of
afstudeeropdracht. Kamervan Koophandel
enwatertechnologische bedrijven, zoals
Pâques,Norit ProcesTechnologie(voorheen
StorkFriesland),LandustrieenVitens(voorheenNuon Watet) kunnen hun innovatieve
productenopmaat toepassen.

Sneller schoner water
InFryslânheeft de FrieseWateralliantie
enkelesuccesvolleprojecten gerealiseerd.De
aanlegvandewijkZuiderburen inLeeuwardenisdaarvaneengoedvoorbeeld.Door het
gebruik vanhet ruim aanwezige oppervlaktewatervanhet bijdewijkgelegen meer,de
inzetvangescheiden afvalwaterstromen en
zuiveringdoormembraantechnologie, kan
schoon waterefficiënter worden ingezet.De
wegvankraannaarrioolenviazuivering
weerterugnaardekraan,wordt namelijk
aanzienlijkbekort.Ditkan,omdat rekening
wordtgehouden metmeerderegradatiesvan
vervuiling.Het afvalwater uit het toiletis
bijvoorbeeld aanzienlijk viezerdan douchewater.Als nietallesopéénhoopwordt
gegooid,wordtooknietallesevenvuil.

BezoekvanprinsWillem-AlexanderenMaximaaande
VN-conferentieinjohannesburg.

densdeopeningvanhetWaterdome,het
gebouw waat tijdens dewereldmilieutop in
Johannesbutg verschillende landen hun
kennisophetgebied vanwater mochten
presenteten, waaronder deFrieseWatetalliantie.

Nieuwe waterwetgeving Afrika

Wanneerdezewerkwijze bijdraagt aan
'deoplossing'vaneen waterprobleem,
scheptdatvoorhetFriesebedrijfsleven eveneenskansen.

Bijtoevalkwam het Friesegezelschap
tweejaargeleden incontact met hetZuidAfrikaanse ministerievanWaterenBosbouw,diezichzeergeïnteresseerd toonde in
deNederlandse kennis ophetgebiedvan
water.DatNederland internationaal bekend
staatomzijn 'watetkennis',bleekooktij-

HetZuid-Afrikaanse ministerievan
water heeft in 1995 eenzeerstrenge milieuenwaterwetgevingvastgesteld.Deuitvoeringenhandhaving vandewetbaart iedereenopdit moment echterzorgen.Niet
alleenomdat inhetverleden nauwelijks
handhaving plaatsvond.Zobestaathetverhaalovereendirectricevaneensterkvervuilend industrieelbedrijf, diehetonderde
oudewetgevingnietzo nauw nammetde
milieuvoorschriften. Zijwerddoorde
gemeentevoorderechtetgedaagd,diezich
echterverontschuldigde voothetfeit dat zij
daarstond.Ineenlandwaarvelenom het
minsteofgeringste vermoord werdenende
dadersonvindbaar zijn,vondderechter het
ongepast iemand teveroordelenvoor"zoiets
relatiefkleins"alseen milieudelict.
Dezotgenzittenhemnuindeconcrete
uitvoeringvandewet.Doothet ministerie
wordteroptoegeziendatbedrijven eninstellingenactiefwerkenaaneenbeterwaterbeheer.Totdatdatgeregeldis,issprakevaneen

Waterzuiveringgemeente Robertson.

Kinderen ineentownship.

Watervoorziening inAlexandra.
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gedoogbeleid.HetministerievanWateren
Bosbouwdoeterdaaromallesaan,om bedrijveneninstellingen opdegoedewegtezetten.

Het 'Robertson-model'
ZokwamdeFriesewateralliantie inde
gemeenteRobertson terecht,een wijnstreek
driekeerzogrootalsdeprovincieFryslân.
Perjaar valtdaarslechts400millimeter
water.InNederland valtgemiddeld 800millimeter perjaar.Eengeringe hoeveelheid
waterdus,waardeboerenampergenoegaan
hebben voordeproductie vanhun smakelijkeKaapsewijnen. DeKWV,eencoöperatie
vanwijnboeren inRobertson,wasopzoek
naareennieuwemanier vanwaterbeheer en
waterzuiveringomdewijnproductie veilig
testellen.Daarnaast wildenzijdehogeproductiekosten waarmogelijk verlagen.Met
steun vandeNederlandse en Zuid-Afrikaanseoverheid iseen invenrarisatie gemaakt
vandeproblemen en knelpunten.
Kernvanhet probleem isdatopdit
moment afvalwater vandewijnproductie als
ongezuiverd water opongebruikte velden
wordtgeloosd.Deboeten willen omhygiënischeredenen het vuileafvalwater niet
gebruiken voorirrigatie inde wijngaarden.
Dezevormvan irrigariemet afvalwater isin
denieuweWaterWetookniet meertoegestaan.Hetduurt bovendien telangvootdat
hetweinigebeschikbarewater hergebruikt
kanworden.Eentijdspanne dieindrogere
tijden het rijpingsproces vandedruifin
gevaarkanbrengen.Bijkomend probleemis
dat inhetdruivenplukseizoen, in november,
allewijnboeren tegelijk hun druiven verwerken.Hetvrijkomende afvalwater wordt
door vrijwel allentegelijk ophet riool
geloosd,datdiegrote hoeveelheid nauwelijks kan verwerken.
Eeneersreoplossingligt inpreventie,een
scherper toezichtophetgebruik vanwater.
Metdewijnboeren wordtgekekenwaar
bezuinigd kanworden.Ditkanvariërenvan
hetrepareren vanlekkendekranen tot het
korter besproeienvandedruiven,met bijvoorbeeld tien minuten perdag.Dezeveranderingenzorgenvaakalvooreendalingvan

DebetrokkenenbijhetRobcrtsonprojeet.
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het watergebruik metzo'n25procent.
Tijdensdefinaleprojectbesprekingen met
hetministerievanWaterendewijncoöperatie,erkendendeboerendenoodzaakvande
waterbezuinigingendezoektochtnaareen
anderemaniervanwaterhergebruik. Maarze
wildenwelgraagwetenwathethengaatkosten.Gedurendetweejaarkanineen proefprojectgezochtwordennaardebesteoplossing.
Maarwatgebeurternadietweejaar?
Nadeactiviteiten opdeWaterdome in
Johannesburg, hebben alle projectpartners
gezamenlijk hetprojectplan voorRoberrson
opgesteldenvastgelegdwelkeinspanningsenfinanciëleverplichtingen ervooriedereen
liggen.Afgelopen maandzijn deeerste
watermeters geplaatst omhet watergebruik
inRobertson inallefasen vanhet productieprocesinkaart tebrengen.
Hetproefproject draaitdekomende twee
jaar metfinanciëleondersteuningvande
Nederlandse overheid.
DeaanpakvandeFrieseWatetalliantie
samen metdeZuid-Afrikaanse projectpartnerswordt inmiddels ooktoegepast bij het
opstarten vanandereprojecten, waardoor
Robertsonnietalleenvooreenproject staat,
maarookvooreenmodel,eensuccesvolle
manier vangezamenlijk werken.

gehelebevolkingvanSoweto,eenstad met
1,5miljoen inwoners.Doordejaren heenis
weinigonderhoud gepleegd aanwaterleidingen enriolering,hetgeen veellekkage
(tot40procent waterverlies)en verstopping
veroorzaakt.Lekkageisookvaakhetgevolg
vandeafwezigheid vankranen.Veeldatvan
waarde isenloszit ofkan,wordtmeegenomen uit hetziekenhuis.Leidingenenrioleringen moetenvernieuwd worden.Deverwerkingvanhetafvalwater vormteengtoot
probleem.Behoefte bestaataaneengedetailleerd watermanagementplan.
WatervoorzieningAlexandratownship
InAlexandra,eentownship nabij Johannesburg,wonenopditmoment meer dan
300.000mensen opviervierkante kilometer.
Waterensanitairevoorzieningen zijn
slechrsroereikend voor70.000bewoners.
Vlakbijderivierstaanzo'n55.000krottenop
eenplekdieregelmatigonderloopt door
overstromingen vandeJukskei-rivier enverstoppingen inderiolering.Het rioleringssysteem moet verbeterd wordenendehuttenverplaatst.Ditmoetgoedbesproken
worden.Deband inhet township isnamelijk hechtendemeestebewonerskerenna
verplaatsing zosnelmogelijk terug naar
hun oudeplek.Daarnaast isscholing nodig
omdebewoners telerenandersmet water
omtegaan.

N o g meer waterprojecten
Tijdens hetbezoekaanZuid-Afrika leiddendecontacten met hetministerievan
WaterenBosbouwinderichtingvanandere
projecten metgelijksoortige watervraagstukken alsinhetRobertson-project. Over
dezeprojecten zijn oriënterende besprekingengevoerd,dievragenomeenconcreetvervolg.Deprojecten hebben allenbehoefte aan
eenefficiënter enzuinigergebruikvan water
eneensnellerhergebruikdoor alternatieve
manieren van waterzuivering.

Aanpakjukskeirivier
DerivierdeJukskeiindeprovincieGautengnabijJohannesburgenAlexandra iséén
vandesterkstvervuilderiviereninZuidAfrika. Hetafvalwater vanruim 30industrieterreinen metmeerdan3500bedrijven
stroomt rechtstreeks deJukskeiin.Met
namehet mestproducerend bedrijfKynoch
enhet KeivinPowerStationzorgenvooreen
hogeverontreiniging metammoniak, fosfatenensulfaten.Voorderivieriseensamenhangend afvalwatermanagementplan nodig.

Bara^jwanath-zieke(thuis
HetChrisHaniBaragwanath hospitaal
inSowetoishetgrootsteziekenhuis ter
wereld met3200bedden in 150gebouwenop
173 hectare.Hetziekenhuis 'bedient'de

Afva(waterbeheersinginModalecity
Devleesverwerkende bedrijven enleerlooierijen inMogale-citynabij Johannesburg
lozentenslotteveelafvalwater datzware

Derivieralsbelangrijkstewaterleverancicr.

Wijnrankenindewinter.

metalenenammoniak bevaten onderdelen
vanhetproductieafval (stukjes vlees,haar,
vet).Eenafvalwaterplan omdevervuiling
vanhetwaterterugtebrengenendewaterzuiveringteverbeteren,ishierhardnodig.

Afspraken
Inmiddelsiseenaantalconcrete afsprakengemaakt ronddegenoemde projecten.
HetRobertson-project bevindtzichineen
definitiefstadium;financiering enhetprojectplan zijn rond.Hier kanmetdeuitvoeringbegonnen worden.Vanaf1 novemberjl.
loopteeneersteonderzoek naarhetreducerenvanhet waterverbruik doordewijnboeren.Volgendjaar maart wordeneréénof
tweepilot-MBR-installatiesgeplaatstvoor
dezuiveringvanhetafvalwater, eind2003
gevolgddooreenmembraaninstallatie bijde
gemeentelijke waterzuivering.
Wathetproject rondhetBaragwanathziekenhuis betreft, zoektdeFrieseWateralliantiedekomendetweemaanden naar
Nederlandsecofinanciering. Hetprojectis
onderdeaandachtgebrachtvanprinsWillem-Alexander endemissionair staatssecretarisvanOntwikkelingssamenwerking, Van
Ardenne.Eenmogelijkheid omdenoodzakelijke investeringen bijelkaar tekrijgen ishet
onderbrengen vanhetcomplete watermanagement bijeenprivateonderneming.Een
Nederlands-Oostenrijks bedrijfheeft hiervoorinteressegetoond.
InZuid-Afrika zelfwordenRandWater
endeRauUniversiteit benaderd omdeelte
nemen aanhet project.
Watdeafvalwaterbeheersing inMogale
Citybetreft bestaat inmiddels overeenstemmingoverhetopzetten vaneen aantal
pilots,gerichtopdeinzetvannieuwe technologie.DeFrieseWateralliantieenMogal
Citystrevenernaardevoorbereidingditjaar
nogafteronden. <f
met dank aanJolanda Ubels
(Provincie Fryslân)
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Beoordelingseisen

Geen gevaarlijke

rioolreiniging

Legionellain woningen

vastgelegd

InNederlandsewoningen komtgeengcvaarlijkeLegionellavoorindewaterleidingen. Dat
blijktuiteenonderzoekvandeVEWIN,
UNETO-VNIendeministeriesvanVROMen
VWS hebben latenuitvoeren.

Debeoordelingsrichtlijnenvoorhetprocescertiƒcaatvoorhetreinigeneninspecterenvanriolen,puttenenkolkenzijngereed.Deeisenzijn
opgestelddoorKiwamopdrachtvandeVerenigingNederlandseA/valondernemmgen. De
BRLwordtalindeprakrijkgebracht inBreda
enHaarlem.
DeBRL'sbevattenproceseisenvoorde
werkzaamheden eneisenvoorhetkwaliteitssysteem dathetbetreffende bedrijf hanteert.Deproceseisen hebbenbetrekkingop
deuitgangspunten bijreinigeneninspecteren,hetreinigings-eninspecrieplan, het
uitvoeren vandewerkzaamheden,veiligheidsmaarregelenendecontrolesopde
werkzaamheden. Deeisenaanhetkwaliteitssysteem hebben betrekkingop interne
kwaliteitsbewaking, contractbeoordeling,
documentenbeheer, procesbeheersing,
onderhoud vanmeetinstrumenten enpersoonlijke beschermingsmiddelen, vereiste
opleidingen voorenkwalificatie vanhet personeelendeprocedurevoor klachtenbehandeling.
Kiwaistotnu toedeenigeinstantiedie
hetcertificaat maguitreiken.Eerstwordt
eentoelatingsaudit uitgevoerd, bestaande
uiteenbezoekaanelkevestigingvanhet
bedrijfentweeprojectbezoeken. Daarna
wordenvestigingen tweemaalperjaar
gecontroleerd,enelkereinigings-eninspectieploegwordtanderhalfmaalperjaar
gecontroleerd, f
Voormeerinformatie:H. Groenewegen
[076}5493777.

Intotaalzijn400woningen onderzocht.
In \6woningenisindeleidingeneenvariant
vandebacteriebovendewettelijke norm
gevonden.Hetginghierbij omeenvoorde
menshoogstwaarschijnlijk ongevaarlijke
variant.Bijdezewoningenwaren factoren
aanwezigdiedegroeivandebacteriebevorderen,zoalsniet-gebruikteleidingdelenenweiniggebruiktekranen.Ookopwarmingvande
leidingendoordeCVofvloerverwarmingverhoogtdekansopgroeivanLegionella.
Devoorlichtingaanhet publiek overde
risico-factoren moetgeïntensiveerd worden,
vindendebetrokkenpartijen, f

Platform
Platform-artikelen wordeninprincipein
zwart/witafgedrukt.Wiltudeillustraties
inkleurafgedrukt zien,danmoetenwij
daarvoorextradrukkosteninrekening
brengen.Neemhiervoorcontactopmetde
redactie.Platform-artikelen wordeninde
regel,alsderedactiezeaccepteert,naongeveereenmaandgeplaatst.
Opderedactieligteenhandleidingdie
ingaatopdeopbouwvandezeartikelenen
dewijzewaaropzeingeleverdmoetenworden.Demaximalelengtebedraagtdrie
pagina's(2000woorden),waarbijopiedere
paginaéénillustratiegeplaatst kanworden.
Weeskritischmethetgebruikvantabellen
engrafieken.Dezenemenvaakveelruimte
in,zijnnietaltijd verhelderendenzorgen
voorsaaiepagina'sdienietgoedopgemaakt
kunnenworden.

Ingezondenmededeling

acceptatieisdesleutel totsucces

www.rendementinonderhoud.nl
CAAS... partner in uw proces
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