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W I N D H O E K MAAKT ( N O O D G E D W O N G E N ) VAN AFVALWATER
DRINKWATER

om voor Johannesburg als bron voor de
watervoorziening te dienen. Daarom loopt
momenteel een zeer prestigieus project,
waarbij het water wordt afgedamd in de bergen van Lesotho,een tunnel door de bergen
isgeboord naar het noorden en het water
onder vrij verval naar Johannesburg wordt
getransporteerd. De onderhandelingen over
dit project hebben ruim 30jaar geduurd. In
ruil voor de watervoorziening houdt Lesotho
hieraan een waterkrachtcentrale en infrastructuur over.

ZuidelijkAfrikawerkt
hardaanbetere
watervoorziening
Professorjohannes Haarhoff van deRandAfrikaanse Universiteit inZuid-Afrika bezochtvan zy tot
31augusais alsgastdocentdeTU Delft. Tijdenszijn bezoek leverdehijondermeereenbijdrage aan
eenworkshop, waar hijsprak overdewaterproblematiek inzuidelijkA/rika. Deproblemen waarmee
dezeregio kampt, zijngroot, deelsdoordeerfenis uit hetverleden, maar tochgloorr wat hoop naar
aanleiding van verschillende maatregelen diesoms najarenlang overleg nu eindelijk uitgevoerd
kunnen gaan worden.
gedeelte. De watervootziening voor dit
gebied isdan ook problematisch. In het verleden zijn al enkele rivieren in Kwazulu
Natal afgetapt en omgeleid richting Johannesburg. Een stuk zuidelijker ligt het waterrijke bergkoninkrijk Lesotho. Het vele water
dat daar afstroomt, treedt Zuid-Afrika binnen ten zuidwesten van Lesotho. Dit is te ver

Zuid-Afrika iseen droog land met een
grote spreiding van de regenval, zowel in tijd
als plaats. In het oosten van Zuid-Afrika valt
verreweg de meeste neerslag die de relatief
korte rivieren vrijwel direct afvoeren naar de
Indische Oceaan. Dezeer grote conglomeratie van Johannesburg ligt op een hoogvlakte
(1500 meter boven zeeniveau) in een droog
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Tabel 1
regio
Wereld
Europa
Afrika
Zuid-Afrika
Namibië
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neerslag

verdamping
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686

nuttige neerslag

319

547

139
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De hoofdstad van het buurland Namibië
kampt met dezelfde soort problemen. Windhoek ligt 1000meter boven dezeespiegel, ver
van de rivieren en net als in veeldelen van
Zuid-Afrika is ook hier weinig grondwater
beschikbaar. Sinds 1968zuivert Windhoek
dan ook huishoudelijk afvalwater als aanvulling op de beschikbare bronnen. Hiermee
isWindhoek de eerste en nog steeds de enige
stad in de wereld die gezuiverd afvalwater
direct tot drinkwarer omvormt!
Door de toenemende watervraag is de
hoeveelheid gezuiverd afvalwater inmiddels
verhoogd van twee naar zeven miljoen
kubieke meter perjaar. Dit isechter niet voldoende om aan de toekomstige watervraag te
voldoen. Daarom zijn studies gaande naat
alternatieve bronnen. Gebruik van zeewater
isvooralsnog geen alternatief, omdat Windhoek ver van en hoog boven dezeeligt en
ontzouting een kostbaar proces is. Daarom
wordt gekeken naar permanent stromende
rivieren in het Namibische territorium. Dit
zijn er drie:één aan de zuidgrens en twee aan
de noordgrens van het land. De meest voor de
hand liggende optie is het gebruik van het
water van deOkavango rivier, een grote permanent srromende rivier die ontspringt in
Angola en uirmondt in Botswana. In Botswana eindigt de rivier in een depressie,de Okavango delta, en verdampt volledig.
De Okavango delta iseen walhalla voor
vogels en dieren (RAMSAR-gebied) en is dan
ook een zeer belangrijke toeristische trekpleister (inkomsten: 250miljoen Amerikaansedollars perjaar). Botswana vreest dat dit
natuurgebied aangetast gaat worden als
Namibië water uit de Okavango rivier zou
gaan onttrekken (ondanks de relatief kleine
hoeveelheid dieNamibië nodig heeft: 0,17
procent van de gemiddelde afvoer en drie tot
tien procent van de m i n i m u m afvoer). Daarom lopen reedsjaren onderhandelingen.
Deze worden echter wat vertroebeld door
een grensconflict dat de twee naties hebben
over een eilandje in deZambezi rivier.
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In 1994beschikten meerdan twaalfmiljoenmensen nietovervoldoende drinkwater
(inZuid-Afrika gedefinieerd als25literper
persoonperdagbinneneenafstand van200
meter).Sindsdenieuweregeringin1994
aantrad,isveelgedaanaandeverbetering
vandedrinkwatervoorziening voordemindergesitueerden.Hetpercentage niet-aangeslotenen isbijvoorbeeld gehalveerd.Aande
problemen metsanitatie isnietveelaandacht besteedindeafgelopenjaren.Problemenzijn dusnogsteedsvoelbaar.Zoledenin

W>

Ü

deafgelopen driejaar ongeveer90.000mensenaancholera.Dooradequaathandelen van
degezondheidsdiensten isslechts0,5procent
vandeziekenaandeziekteoverleden.
Bovendien kamptZuid-Afrika ooknog
metenkeleerfenissen. ZoriephetANCde
bevolkingvoor 1994opomderekeningvoor
depubliekedienstenuitprotestniettebetalen.Hedentendage ishetnogsteeds moeilijk
ommensen weertelatenwennenaan het
wélbetalenvandezediensten. Hierdoor
wordtveelwaterverspild.Huishoudens inde

buitenwijken vanJohannesburgdiemeer
dan 25kubiekemeterwatermaand gebruiken,betalen hiernietvoor.Omdearmen
regemoet tekomen,heeft hetANCdaarom
voordeverkiezingen beloofd datzeskubieke
meterwaterpermaandperhuishouden gratisverstrektzalgaanworden.Nu deverkiezingengewonnenzijn, moetdezemaatregel
geïmplementeerd worden.Ditblijkt niet
gemakkelijk: hoebepaalje bijvoorbeeld wie
armisendusrechtheeft opeengratisquotum enhoemeetjedegebruikte hoeveelhedenzonderwatermeter?Sommigewaterleidingbedrijven komen hierdoordusinde
problemen,zoweloperationeelals financieel.
Omoperarioneleproblemenhethoofd te
bieden isJohannesburgalseersteovergegaan opeenpubliek/privare samenwerking.
Hierbij werkenNorthumbrian [51%),Suez
LyonnaisedesEaux(21%)enWaterandSanitation ServiceSourh-Africa (WSSA)samen in
eenjoint venrure.Desamenwerking omvat
eenvijfjarig contract voordrink-en afvalwatervoor3,5miljoen gebruikers met470.000
aansluitingen. Intotaalwerkener2500mensen.Perdagwordtéénmiljoen kubieke
meter watergeleverd.Deoverwegingen
hierbij warendateenPPSmakkelijker kapitaal kanaantrekken daneen gemeentelijke
dienst,cross-subsidie naaranderegemeentelijke diensten niet meerzalvoorkomenen
het personeelsbestand makkelijker gesaneerd kan worden.
Hetaantrekken vankapiraalisvooral
vanbelangomherlekverlies inhet distributienet telijftegaan.Ditismomenteel inde
ordevan40procentenmededoordewaterschaarsteonaanvaardbaar.Darherpersoneelsbeleideenheer hangijzer is,isvanzelfsprekend ineenlandwaardevakbonden
sterkgeorganiseerd zijn.OfdePPSeenbeterewatervoorzieningzalopleveren,zalprofessor Haarhoff indekomendejaren aande
lijveondervinden,omdedoodeenvoudige
reden darhij inhet pilotgebied woont.
Deschetsvandewatersituatie inZuidelijkAfrika dieprofessor HaarhoffopdeTU
Delft gaf, heeft destudenten vanhet dispuut
Watermanagement doenbesluiten injuli
2002eenstudiereis naar hetgebied tegaan
maken.Dezestudiereiszalonderbegeleidingvanprofessor VanDijkstaan,dieerop
zaltoeziendatergedurende periodeslechts
gewerktzalwordenenniet teveeltijd verlorenzalgaanaanhetbezoekenvan wildparkenenhet makenvanponytochteninde
LesothoHighlands,ff
met dank aan ir.Luuk Rietveld
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