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Schoonwaterinde
Gobi woestijn
Inhet kader van deontwikkelingssamenwerking tussenMongoliëenNederland istweejaar geleien
eenprojectgestart metalsdoel deMongoolseoverheid enhet bedrijfsleven teondersteunen bij het
terugdringen van ie water- en milieuverontreiniging. Hetgaat hierbij omdeproductieprocessen van
de industrie, hetverbruik van drinkwater ende lozingvan afvalwater. Het project loopt tot begin
volgendj a a r enwordt uitgevoerd dooreeninternationaal consortium, bestaande uit IVAMEnvironmental Research endeChinese partncrJPRuihua EnvironTcch met ondersteuning van de NederlandseconsultantsTauw enBECO ende lokale consultant MCS. Het project bestaat uit hetopzetten van
eenajvalwaterbeleid (hejjiugen envergunningen)eneenmonitoringsprogramma, het verbeteren van
decentrale noolwatcrzuivcringsinrichting indehoofdstad Ulaanbaatar, hetopzettenvan ten aantal
industriële demonstratieprojecten voorschonere productie, het maken van investeringsplannen en het
verspreidenvan kennis vangenoemde projecten naar andere sectoren in het land.
Mongolië ligt voor een groot deel in de
Gobi woestijn. Zoals het een woestijn betaamt, iswater schaars.Het klimaat is
extreem. Het regent alleen zo nu en dan in
de zomer. In de hoofdstad Ulaanbaatar
(750.000 inwoners) zijn 133 pompstations
aanwezig diegrondwater oppompen voor de
drinkwatervoorziening.
Ongeveer de helft van het geproduceerde
afvalwater van huishoudens verdwijnt in de
bodem. De andere helft en het meeste industriële afvalwater wordt via een vrij verval
riool afgevoerd naar de centrale rioolwaterzuiveringsinrichting. Deze is in de zeventigerjaren gebouwd door de Sovjet-Unie. De
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capaciteit iscirca 1.000.000ieen verwerkt
maximaal 10.000kubieke metet per uur. Er
wordt vrijwel geen regenwater op geloosd.
Het etfluent wordt geloosd op de Tuul
rivier, die in de bergen ontspringt en het
water afvoert naar het Baikal meer in het
noorden. Het effluentdebiet van de rwzi is
circa tien procent van de doorstroomde hoeveelheid van de rivier.

Problemen
Her grondwaterpeil daalt gestaag. Hierdoor dreigt een drinkwatertekort. Door de
ongezuiverde lozingen en de matig functionerende rwzi isde Tuul benedenstrooms

sterk vervuild. Het waterkwaliteitsbeleid
staat nog in de kinderschoenen. Vergunningen ontbreken vrijwel altijd. Monitoren is
een zeldzaamheid. Het principe de vervuiler
betaalt, isnog niet ingevoerd.
Aldeze zaken maken maatregelen ter
beperking van de water- en milieuschade

Historie en klimaat
Mongoliëligt ingeklemd tussen Rusland en
China. Het land heeft 2,4miljoen inwoners.
Circa 30procent woont inde hoofdstad
Ulaanbaatar. Dewerkloosheid bedraagt
ongeveer 50procent. Het land is in 1989na
devreedzame revolutie en het vertrek van
deRussen zelfstandig geworden. Een groot
deelvan debevolking woont nog in de traditionele tenten (gers).Langis Mongolië
speelbal van China en devoormalige SovjetUniegeweest.De laatste70jaar was het een
satellietstaat vandeSovjet-Unie. Veel
infrastructurele werken, steden, wegen en
ookdecentrale rwzi in Ulaanbaatar zijn
door deRussen gebouwd. Nu isMongolië
eenzelfstandige democratie onder moeilijkesocialeen economische omstandigheden.Indehoofdstad Ulaanbaatar zijn vier
elektriciteitscentrales diewarm water en
elektriciteit leveren. Inde krant worden
dagelijks degehalten koolmonoxide, zwaveldioxide,stikstofoxide en stofvermeld.
De regering heeft duidelijke prioriteiten.
Het milieu, hoewezenlijk ook,isniet de
eerste prioriteit; dat maakt grote veranderingen in dit opzicht niet eenvoudig.
Het land isgrotendeels gelegen indeGobi
woestijn en heeft een extreem klimaat.
Gedurende de maandenjuni,juli en augustus ishet warm en regent het zonu en dan.
De rest van hetjaar ishet koud en droog.
Temperaturen indewinter kunnen dalen
tot beneden -50 C.Er valt relatief weinig
sneeuw. Dedroogte leverteen schrale
begroeiing. Doordesterkegroei van deveestapel vandelaatstejaren zijn er te weinig
voorraden. Hetgrondwaterpeil daalt door
deonttrekking voordrinkwater. Oppervlaktewater iser nauwelijks. Het verschil
met Nederland in neerslaghoeveelheden is
in devolgende tabel aangegeven.
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dezeflats zijn namelijk ookverticaal met
elkaar verbonden.Al hetdouchewater wordt
apartopgevangen.Datzouuitstekend voor
hetspoelenvandetoilettenkunnen worden
gebruikt.
Naastdeimplementatie vaneensysteem
vanheffingen wordtgewerkt aan het opzettenvansysteemvoor vergunningverlening.
Voordestart vanhetptoject waten deeerste
conceptvergunningen reedsgemaakt. Hierin
bleekeenveelteambitieus analysepakket te
zijn verwerkt.Opditmoment wordt
gewerktaanhetopstellenvaneenreëel
bemonsterings-en analyseprogramma.
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noodzakelijk. Deontwikkelingvanbeleid,
monitoring enkennisoverdracht over het
besturen vandecentralerwzizijn nodig.
Sindseind 1999isTauwalsadviseur met
betrekking totdewateraspecten betrokken
bijhetontwikkelingsproject 'Schoneproductieenreductieafvalwaterlozingen in
Mongolië'.

Waterbesparing
Gewapend metderijkeNederlandsehistorieophetgebied van waterkwaliteitsbeheer iseenbegingemaakt met het ontwikkelenvanwatetbcleid inMongolië.Het
ptincipe 'devervuiler betaalt' isdoordepoliticialvóórhet project omatmd alseen
bruikbaar principe.Alsnel bleek het
moment waaropaandeslaggegaan wordt,
vangroot belang.Pasnadeverkiezingen
kondenimpopulaire maatregelen worden
genomen.Inmiddelsisdezehobbelgenomen enkanverdergegaan wordenmet het
opstellen vanwetgevingenbeleid.
Ineersteinstantie ishet drinkwaterverbruik gekoppeld aande afvalwaterproductie.
Doortoepassingvanhetprincipe'devervuilerbetaalt'zalhetdrinkwaterverbruik afnemenengeldbeschikbaar komen om het
afvalwatet tezuiveren.Watetbesparingis
noodzakelijk omophetschaarsedrinkwater
tebezuinigen.Veeldrinkwater gaat nu verlorendoordat hetgrootstedeelvandetoilettenen ktanen lekzijn.Hetverbeteren vande
beschikbaarheid vanleertjes en sluitende
kranenblijft hierbij zeer wezenlijk.
Depraktische implementatie van'de
vervuilerbetaalt'isnieteenvoudig.Een
grootdeelvandeinwoners heeft geen drink34
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wateraansluiting inhun woonverblijven (de
gers).Hetanderedeelvandebevolking
woont inflats.Andersdan inNederland zijn
indezeflatsdewatervoorzieningen vande
toiletten,douches,keukensenwastafels verticaalmetelkaarverbonden.Daarnaast
wordt separaat heetwatergeleverd vanafde
energiecentrales dat nagebruikals afvalwaterwordtgeloosd.Hetgebruik van individuelewarermetets blijft dus niet haalbaar.Op
ditmoment wordtgestudeerd opandere
mogelijkheden.
Deverticaalverbonden watervoorzieningenbiedenechterwelinteressante mogelijkheden voorwaterbesparing. Deafvoeren van

Bemonstering van deTuul rivier.

Het kaneenhulpzijn telatenzienhoe
men indejaren zestigenzeventigin Nederland isbegonnen.Hetambitieniveau blijft
veeltehoog.Ditblijkt ookheelduidelijk bij
het meten,bemonsteren,deconditionering
endeanalyse.Hierbij heeft meneengrore
voorkeurvoorzeernauwkeurig geanalyseerde monsters.Lieveréénmonstetnaarde
VerenigdeStaten (0,1%nauwkeutig, kosten
500dollar]daneenrepresentatieve bemonsteringwaarbij ookzelfanalyses kunnen
worden uitgevoerd (10% nauwkeurig, kosten
vijfdollar).Lievereen magnetoflowmeter
van50.000dollatdaneenmeetschot van500
dollat.Het bedragvan50.000dollariser
gewoon nietenduskomt flowmeting niet
vandegrond.Hetveranderen vandeze
denkwijze iseenvoortdurende uitdaging
vanhet project.

Monitoring van afvalwater
Eenandete uitdaging is het aanbrengen
vanstructuur indemonitotingenbemon-

stering.Afvalwater vanbedrijven, influent
eneffluent vanderwziwordenzonuendan
gemeten.Omdat deTuuleengroot deelvan
hetjaar dichrgevroren is,wordrookhiervan
slechts alsdeomstandigheden het toelaten
eenmonstergenomen.Voorhet periodiek
bemonsreren vanbedrijven iseen mobiel
bemonsteringsapparaat aangeschaft. Inverband met deverwachtebeperkte beschikbaarheid vanreserveonderdelen isdeconstructie vanhetapparaat eenvoudig
gehouden zonderalteveelafbreuk redoen
aandeinzetbaarheid. Degenen diehet apparaar moetengaangebruiken, krijgen binnenkorr een training.
Hetaantal laboratoria datanalysesdoet
aanafvalwater inMongolië,isgering.Ieder
bedrijfbeschiktwelovereen laboratorium,
maar het analyseertvrijwel alleengrondsroffeneneindproducten.Bovendien isdewaardevanderesultaten twijfelachrig omdat de
apparatuur, dechemicaliën enookdeanalysevoorschriften niet(altijd) aandeeisen
voldoen.Klassiekchemischeanalysesvan
hetafvalwater worden zeerbeperkt uitgevoerd.
Favoriet bijdeMongoolse laboratoria
zijn sneltesten.Dezezijn ooitaangereikt en
gemakkelijk in hetgebruik.Doordebeperkteinzetbaarheid in hetkadervaneen
heffingsysteem endemoeilijke verkrijgbaarheidvanverbruiksmaterialen zijn zeechter
minder bruikbaar. Omdeanalysesuit te
voerendienoodzakelijk zijn inhet kadervan
hetheffmgssysteem, zijn chemicaliën,glaswerkenapparatuur aangekocht.Alleen
hulpmiddelen verstrekken ismaarde helft

Ventungootmetdrijver,waarophetpercentagedebietis
a/telezen.

DecentralerwzivanUlaanbaatar.
vanhetwerk.Daarom wordt nietalleentraininggegeveninhet uitvoerenvan klassiek
chemischeanalyses,zoalsBZV,CZV,N-Kj
volgensISO-analysevoorschriften, maar
komtookkwaliteitsborging vananalyseresultaten aandeorde.

Opwaarderen centrale rwzi
DecentralerwziinUlaanbaatar isaangepastomeenbetere procesbeheersing
mogelijk temaken.Uitdeeerstebezoeken
bleekdetechnischestaatvanderwzizeer
matig.Doordebarreomstandigheden inde
winter engebrekaanonderhoud,zijn veel
installatieonderdelen inverval.
Hetdebietwordtgemeten dooreen
venrurigoot.Hetniveaubovenstrooms van
deventuri wordtmechanisch gemetenvia
eendrijver.Circazevenmaandenperjaaris
dirmechanisme bevroren.Deberonwanden
vandegootzijn sterkaangetast.Oprelarief
eenvoudigewijze,door herinstalleren van
eenultrasoneniveaumeting,een datalogger
enPCishetmogelijk hetdebietcontinu te
meten en teregistreren.Hierdoor kande
werkingvanderwziworden beoordeeld en
kunnen maatregelen teroptimalisatieen
verbeteringworden genomen.
Tevensistraininggegeven aanpersoneel
vanderwzienbedrijven overhet functionerenenbedienenvanderwzi.Hierbij zijn de
basisprincipes vanwaterzuiveringenprocesbeheersingovergedragen.Ookhet onderhoud endeveiligheidzijn besproken.
Ophetgebiedvanveiligheid wordt
getrachteenbewustwordingsproces opgang
tekrijgen. Indehuidigeprakrijk wordtchloorgastoegepastvoordesmfecrie. Herleidingwerkvoorhettransport vanhetgasis
provisorischenkwetsbaar geconstrueerd.

Eenongeluk kangrotegevolgen hebben.Het
gebouw waarinderoostergoedvcrwijdering
sraatopgesteld,wordt metafgezogen of
gevenrileerd.Tochzijn hieroperarors aan
herwerkomher roostergoed handmatig te
verwijderen. Omhetziekteverzuim terugte
dringen wordt vóórdeopruimwerkzaamhedenwodkaversrrekt enkrijgen deoperators
achterafmelktedrinken omte ontgiften.
Gasmaskerszijn niet aanwezig.

Conclusies
InNederland zijn wegewend aanvoldoenderegen,voldoendeschoon drinkwarer,
veelmodernerwzi'sdiegoedeffluent afleverenenaaneenduidelijk beleid.InUlaanbaatarblijkt datditgeen vanzelfsprekendheidis.
WaterisinMongoliëeenschaarsproduct.Vooreengrondigeaanpakzijn enorme
investeringen nodig.Doorhergrote aantal
sociaal-economische problemen heeft het
milieuopdit momentechternietdehoogste
prioriteit.Alsnu geenmaatregelen voor
waterbesparing enzuivering wordengenomen,zijn denegarieveeffecten en kosten
overtienjaar velemalen groter.
Deeersrekleinestappen naareen waterkwalireitsbeheer zijngezer.Dekomende
jaren zullen nogaanzienlijke inspanningen
vandeMongoolsebevolkingendeinternationalegemeenschap vereistzijn om her
procesgaandetehoudenendenegatieve
milieuspiraal tedoorbreken.
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