ACHTERGROND

OPEENSTAPELING VAN OORZAKEN LAAT WATERVOORRAAD
SNEL SLINKEN

Het stillelekvan
MexicoStad
Metduizenden litersperdagverdwijnthetdrinkbarewateruitMexicoCity.Dagelijkswordttwee
keerzoveelwateruitdegrondopgepomptalseropnatuurlijkewijzeinkomt.Hetgrondwaterpei!
zaktdussteedsverder.Weinig burgersvandemiljoenenstad makenzichhieroverdruk.Overlevenis
voorhenhetdevies.
Destadvan20miljoen mensen groeit
gestaaguitzijn voegen.Degesloten vallei
waseenseenprachtigwaterrijkgebiedmet
ééngroot meerenvelekleinere wateroppervlaktes.Maathetwatet isverdwenen.De
meren liggendroogenderivierenzijn dood.
Hetdrinkwater vooralledrogekelen wordt
diepuitdebodemgepompt ofkomtviapijpleidingen uitrivieren ophonderden kilometetsafstand vandemetropool.
JavietRiojas,coordinatorvanhetministerievanmilieu voorMexicoStadschetstde
situatieincijfers:"VoorMexicoStadisiedere
seconde35,5 kubiekemeter waternodig.Dit
wordtvoor53 procentuitdebodem
gepompt.Deresterende47procent komtuit
derivierenLermaenCutzamala.Vande
totalehoeveelheid watergaatiedereseconde
37procentverlorendoorlekkende pijpleidingen".Naarschattingen vanhetministeriewordtdagelijks tweekeerzoveelwater
uit debodemlaaggepompt alserop natuur-

lijkewijze weerinkomt.Het grondwater
verdwijnt dus langzaam maarzeker.

Andere boosdoeners
Alshetvetdwijnen vandtinkwaterenkel
aanlekkendepijpleidingen tewijten was,
zoudecatastrofe nogaftewenden zijn.
Maatetzijn meetdereboosdoeners. De
industrie bevindtzichinhetzuiden vande
stad,waaidegrond bestaatuitgebarsten
basalt.Defabrieken lozenhunafvalwater in
despletenenspelonken,zodatstoffenals
ijzerenmangaan inhetgrondwater terechtkomen.Hetgelewaterwathierdoor ontstaat,iszeerslecht voordegezondheid.
Alleengrotehoeveelhedenchloot kunnende
schadelijke stoffen neutraliseren.
Degrootsteopenbareuniversiteitin
Mexico,UNAM,onderzoekt momenteelhoe
ernstighetgtondwatetisvervuild.Devervuilingsgraad vanhetwater isiniedergeval
wélzohoogdat iedereendieuitdekraan

HetecologischeparkXoclumilco,waarvanhetwaterinnoodgevallenalsdrinkwatervoordeinwonersvanMexico
Stadgebruiktzoukunnenworden.

drinkt eengrotekanslooptomdiatreeen
darmklachten tektijgen.
Particulieren doenzonder hetteweten
meeaandevervuilingvandrinkwater. Olie
uitdemiljoenen auto'sentaxi'skomtinhet
oppervlakte-engrondwater tetecht.Bijkomend probleem isdatwatet invelehuishoudensbewaard wordtintanksophetdak.
Dooidehittevandezonendeslechtekwaliteitvandewatettanks ontstaan schadelijke
bactetiëninhetopgeslagen drinkwater.

Lage prijs
Dewatetptijs inMexicowordtgesubsidieerddoordeoverheid.Dewaterrekeningis
bespottelijk laag,alsdiealwordt betaald.
DatbetekentdatmenoveralinMexicolaks
methetkostbarevochtomspringt. Perfect
dtinkbaat watetwotdt bijvoorbeeld
gebruikt voorirrigatie,indeindusttieenals
schoonmaakwater. Reclamecampagnesdie
hetduurzaam gebruik vanwatet moeten
stimuleren, lopenaljaren.MaardegemiddeldeMexicaanismoeenbezigmetveel nijpenderproblemen,zoalsarmoedeencriminaliteit.Debutgets moetenetenopdeplank
zientektijgen enzolangerwatetuitde
kraanblijft komen,ishetvoothenbest.
Milieucoördinator Riojaslegtuitwaaromdesteedstoenemende bouwwoedeinde
stad,naastandereproblemen,ookeen
ongunstig effect heeft opdeondergrondse
watervoorraad."Doorgtootscheepse ontbossingvoorhetbouwen vannieuwe wijken
daaltdehoeveelheidgrondwatet.Wortels
vanbomen houden immetswater vast.Zonderdiewortelssijpelt hetwaterongezien
wegnaar lagergelegen gebieden".
Daarbij komt nogdatdoor wereldwijde
klimaatsvetandetingenhetdelaatste tijd
veelminder regent inMexicodaninvoorgaande eeuwen.

De gevolgen
Alshetovetdegevolgenvandewaterverspillinggaat,kijkt professor ManuelPerlodoorhetraam vanzijn kantootuitovet
hetcenttalepleinvanMexicoStad:hetZocalo.Derectorvandeuniversiteit wijst naatde
16eeeuwsekathedtaaltegenoverzijn werkplek."Dekathedtaalislangzaamaanhet
instorten doorhetpompenvanwater".
Doordat hetwatetuitdeondergrond verdwijnt, vindenverzakkingen plaatsen
klinktdeboelin."Hijstaatvoordehelftop
defundamenten vaneenAztekentempelen
voordehelft opinklinkendebodem. Omdat
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Xochilmilcokrijgtondermeerwaterviaeenbuizenstelsel aangeleverduithetachterland.Dttwaterwordtopeen
natuurlijkewijzeonderwegenigszinsgezuiverd,maarbevatnogveelijzerenmangaan,ajkomstigvandejabneken
tenzuidenvandehoofdstad.

deoudefundamenten vanTenochtitlan
minder snelzakkendandebodem, scheurt
dekathedtaal doormidden.Dat ishetlotvan
tientallen monumentalegebouwen in het
centrum.Ingebiedenrond hetvliegveld
metenzegrondverzakkingen van35centimetetperjaar".AlseensoortmodernVenetiëzaktdemettopoolzijn ondergangtegemoet.
VolgensPetlozoudestad nog honderd
jaar vooruit kunnen met het grondwater.
Maarwatdevetzakkingen indetoekomst
vooreffecr ophet histotische centrum hebben,isniet tevoorspellen."Endeschadedie
weaanrichten aanderivieren isonherstelbaar.Dieliggen bijna droog". Mogelijke
gevolgen vandeverdrogingzijn nogdoor
niemand inkaart gebracht.

Geen hoge prioriteit
Ondanksdenoodzaakdeverdroging
tegen tegaan,wordtslechtsgeïnvesteetd in
manieren omnógmeer wateruitde inklinkendebodem tepompen.Eenaantal universiteiten enindividuele overheidsinstanties
onderzoekt mogelijke oplossingen,maarde
legeringlegtdezeresultaten naastzichneer.
Anderepolitiekeproblemen staan hogerop
het lijstje vanpresidentVincenteFox,énhet
geld ontbteekt.
DeNationaleCommissievootWater
(CNA)begonditvoorjaar meteenproject om
in78.000huishoudensdeefficiëntie vanhet
sanitattteverhogen.Deorganisatie levert
beterewatettanken enoudekranen worden
vervangen doorzuinigereexemplaren.Dit
zou indehoofdstad zo'n 18.000liter water
persecondemoeten schelen.
Eenandere,oudere,stapindegoede
richtingishetecologischeparkXochimilco.

Ineenvoormaligmoeraswerd YJ6vierkante
kilometet ecosysteemgecteëetd.Hiervan
wordt 14vierkantekilometet opengesteld
voottoeristen en 162vierkantekilometetis
bestemd voordecultivatievanplanten en
landbouwproducten. Het wateruitdekanalenenmeren vanhetparkzouin noodgevallenvoordrinkwatergebruikt kunnen worden,hoewelberichten circuleren datookin
Xochimilcodevervuilingheeft toegeslagen.

Hollands advies
Dezeprojecten vormendruppels opeen
gloeiendeplaat.Alshetbestuur vandesrad
begin 1670naardeHollanderAdriaanBoot
hadgeluisterd,washet nu veelminder ernstiggesteld metdestad.DezewatettechnicuswerddoordeSpaanseonderkoning naar
Mexicoontboden omadviestegevenover
het'watermanagement'. Bootadviseerdeom
hetwatetindestad tehoudenentekanaliseten,zoalsdat inNederlandgebeurt.Maar
andereSpaanseexpertswisten deonderkoningovertehalen merenen rivieren tedempenomhetgevaatvanoverstromingen te
verkleinen.Deconsequenties vandeze
beslissingzijn totopheden voelbaarinde
stad.
AlshetaanJoanneDoornewaard
(attachéaandeambassadevanNedetland in
Mexico)ligt,zouNederland nu eenpositievererolkunnen spelen."Metonzeexpettise
inwatermanagement, zoudenweveelgoeds
kunnen doen",meent ze."Helaasstaat
Mexiconietmeerophet lijstje van ontwikkelingslanden.Dusiseenhulpproject viade
Nederlandseovetheid vrijwel
uirgesloten".f"
WoutervandenEisen

Bijhetschoonmakenvantanksvoorhettransportvanstoffenoverdeweg komenrestanten
vandiestoffeninhetwaswaterterecht.Dereinigingsbednjven moetenwetenhoezemethet
waswaterom moetengaanenhebbenverdunningennodig voorhetlozenervan.Doorgebruik
temakenvandestojfenverwerkingsmatrixvan
ATCN(Associationo/TankcleantngCompanies
Netherlands) kunnendereintgingsbedrijven
efficiënt eneenduidigmethet afvalwater
omgaanenookopdekostenbesparen.Op15
augustuswerdendeeersteexemplarenvande
gedigitaliseerdematrixoverhandigdaanvicevoorzitterVanErkelensvandeUnievanWaterschappenenhoofdvandea/delingEmissiesbij
hetRIZAdeheerHofstra.
DematrixsluitaanopdeAlgemene
BeoordelingsMethodiek (ABM),dieisontwikkelddoordeCommissieIntegraalWatetbeheer.DeATCNheeft insamenwetking
met hetRIZAtussen 1996en2001 eenbeslissystematiekvoorhetbeootdelen van stoffen
ontwikkeld.Daarbij hoordeeenprorocol
waarin isbeschrevenhoeopeen eenduidige
manier met stofgegevens kanwordenomgegaan.DeATCNheeft injulivorigjaar de
StichtingVerwerkingsmatrixStoffen Tankautoteinigingopgericht.Dezestichting
heeft dusdestoffenverwerkingsmatrix opgesteld,dieookisgeaccotdeetddootdeCIW.
Metdematrix kunnen destoffen inhet
afvalwater vandetankieiniging eenduidig
worden ingedeeld,zodatookdewijze waaropditwaterbehandeld wordteenduidigis.
Dematrix kansneldejuiste informatie leverenenzalvoorde tankteinigingsbedrijven
leiden toteengrotereefficiency bij het aanvragenenontvangen vaneen vergunning
voorhetuitvoeren vandereinigingen.De
mattrxgeeft dejuiste zuivetingstechnische
aanpakvandevrijkomende stoffen aan.
Voorwaardeisnatuurlijk weldathet databestand informatie bevatoverderelevante
stoffen. Degrotereefficiency en uniformiteitbespaart tijd endaatmeegeldvoorde
tankteinigingsbedrijven éndeoverheid.
Bovendien ishet milieugebaatbijde
mattix. f
Voormeerinformatie:
R.Tameling(070)yj^ 1713 of
P.Kievit(070)y/*, 17 17.
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