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Voorspellingendoenisriskant
ir. E. Cals d i r e c t e u r VEWIN
Aandevoornvondvandevorigeeeuwwisselingverzameldezicheenaantaldirecteurenvanwaterleidingbedrijven,liegeen leiddetotlietoprichtenvandeVWN, eenverenigingdieprecieshonderd jaarlaterhet
predikaat'Koninklijk'mochtontvangen. Watbewoogloojaargelcdcu dedirecteurvaneenwaterleidingbedrijf? Debelangrijkste drijfveer wasongetwijfeld hetervoorwillenzorgendatiedereenin
Nederlandtoegangzoukrijgen totveiligenbetaalbaardrinkwaterdatcontinutotzjn beschikking
stond.DeVWN haddanooktotdoeleencentrumtevormenvooralleswatopwaterleidingsgebied iuliet
KoninkrijkderNederlanden betrekking heeft,enelkderledengelegenheid tcgevenzijnkennisenervaringaandieder anderentetoetsen.
Nu,eeneeuwlater,kunnen wevaststellendatdeprimaire opdracht van honderd
jaar geleden feitelijk isuitgevoerd. Waarbij
het,naast degeweldige inspanningen van
dewaterleidingbedrijven, ookwelgeholpen
heeft dat het Koninkrijk wat is ingekrompen.Reden omde waterleidingbedrijven
vandeafgelopen eeuw-endat waren erop
eengegeven moment tochruim 200-te
complimenteren met hetdoor hun behaalde
resultaat.
Niet alleen iseroveraldrinkwater, maar
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dekunde waarmeedat isgerealiseerd, heeft
ookgeresulteerd ineengebundelde kennis
inNederland opwaterleidinggebied die zijn
weerga indewereld nauwelijks kent.Maar
wat betekenen dezebeideconstateringen nu
voordewaterleidingbedrijven inde
komende eeuw?
Zonder veelterughoudendheid magde
stelling worden verkondigd dat dewaterleidingbedrijven klaarzijn metdeopdracht
zoals dieeind vorigeeeuwwas geformuleerd.Dat heeft geleid tot een wezenlijk
andere benadering doordeeigenaren vande
bedrijven. Toeneenmaal degewenste
toestand wasbereikt, verflauwde debelangstellingvandieeigenaren. "Het hebben van
dezaak, ishet eindevan het vermaak!"Eigenaren werden ermakkelijker inom bedrijvenonder tebrengen ingrotere eenheden,
hetging in het vervolgimmers om het
beheer endat werdalsminder (in-)spannend gezien dandeopbouw.
Gelijktijdig veroorzaakt het groter
worden vandebedrijven een verandering
vandefocus vanhet management. Het
'waterleidingvak' behoorr niet meer totde
vanzelfsprekende verworvenheden van het
hoogste management, defocus daar komt te
liggen opdecontinuïteit vandeondernemingenopwaardevoorde aandeelhouders.
Eenfocus diebijgeheel private bedrijven
vanzelfsprekend is,maar voorprivate bedrijveninpubliekehanden toch nog omstreden
blijkt.
Emotioneel
Ronddemillenniumovergang isde
discussieovereigendom en focus vande
bedrijven, zolijkt het, opeen hoogtepunt.
Dediscussieszijn ookzodanig emotioneel
geladen dat het doenvan voorspellingen
overhoeheterover 10jaar -laatstaan over
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eeneeuw-uit ziet,welergriskant zijn.
Maar voorwathet waard is,hier mijn
poging om indetoekomst te kijken.
Vanuit het publiek belangzalde focus
vandeoverheid zichsreedsmeer richten op
debescherming vandebelangen vande
gebonden klant.Dat wordt via wetgeving,
diezich richtopafrekenbare presraties van
dewaterleidingbedrijven, afgedwongen.
Overigenszullen deprestaties die worden
afgedwongen zichrichten opmeer dan
alleendekwaliteit, deprijs ende continuïteit vandelevering.Mernamedeservicekwaliteit endemilieuconsequenties zullen
ookonderdeel uitmaken vandeopgelegde
prestatienormering. Eenaantaljaren zaler
nogonduidelijkheid bestaan overde wijze
waarophetgedachregoed van 'Cohen' nu
moerworden geïmplemenreerd, maardie
discussiezaluitsterven alsinde praktijk
blijkt dat ergeenechte leidinggebonden
watermarkt bestaat. Hetduurr overigens
nogtot heteindevan het eerste decennium
vandenieuweeeuwalvorens het ministerie
vanVROMendeNMaeruit zijn wiede
regulator voordrinkwater zal zijn.
Pogingen omtotwaterketenbedrijven te
komen, krijgen vooralvormdoordatde
rioleringsbeheerders hun taken uitbesteden
aanwaterbedrijven, omdat de rioolbeheerders niet instaat zijn ombinnen hun
bestaande strucruur devoorzieningen re
treffen dienoodzakelijk zijn om Nederland
vaneenblijvend volwaardig functionerend
rioolstelsel tevoorzien.Die uitbesteding
door degemeenten zalkansrijker blijken te
zijn voordiewaterbedrijven diein hun
eigendomsstructuur nogeenzekere relatie
met delokalegemeenschap hebben.
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Waardierelatie verwaterd is,zullen
afvalwaterbedrijven ontstaan onder impuls
vanondernemende waterschappenzuiveringsschappen.
Deverdergaande bemoeienis vande
overheidsregulatoren maakt hetop termijn
voordeinternationale multi-utilities
minder aantrekkelijk omzichvolop inde
Nederlandse markt tewerpen. Voorzover
actiefzullen zijzich minder richten opde
thuismarkt, maar meerophet verwerven
vanNederlandse kennis,waarmee dan
buitenlandse markten kunnen worden
bediend.
Almet alresulteert dit ineen ontwikkelingdieertoeleidt dat de watervoorziening
inNederland nietecht eenissuemeeris,
andersdan bijeenaantal regulatoren en
hun natuurlijke tegenspelers:de bedrijven.
Onder invloed vandewaterketengedachtc
zal het aantal bedrijven blijven hangen op
zo'n 6à10 bedrijven. Defocus van de bedrijven isgericht opbeheer en bij een aantal
bedrijven opkennisexport. Kennisontwikkeling binnen desector zalzijn teruggebracht
totad hocprobleem-oplossingen; binnen de
gereguleerde waterlevering isde autonome
kennisontwikkeling het slachtoffer geworden.
Internationaal zalhet drinkwaterprobleem weinigdichter bij eenoplossing zijn
gekomen;nietomdat dekennisvande
Nederlandse waterbedrijven niet de wereldmarkt opgaat,maar omdat de ontwikkeling
vaneenelementair goedalsdrinkwater niet
afhangt van het beschikbaar zijn van marktpartijen, maar van het beschikbaar zijn van
betrouwbare opdrachtgevers, f
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Waterstevigopdeagenda
houden
ir. Ad Segers, voorzitter Unie van Waterschappen
Dezorgvoordrogevoetenenvoorveiligheidtegenoverstroming isdoordeeeuwenheendiepverankerdin
onzesamenleving.Dit isvanzelfsprekendgeziendegeografische liggingvanonslandindedeltavan
Europa.Ookdegeschiedenisvandewaterschappendiehetgeheletweedemillenniumomspantgetuigt
hiervan.Denauweverbondenheidvandewaterschappenmetdebewoonbaarheidendeleefbaarheidvan
onslandmaaktditbegrijpelijk.De(fijnmazige)waterstaatszorg inonslandisvanzodanigebetekenis
datdezeisafgezonderdvandealgemenebelangenafweging. Tegelijkertijd biedenwetgeving,reglementeringenplanningwaarborgenvoor eenvoldoendeinbeddingvandatorganiekejunctionelebestuur.
Dewaterhuishouding vroegdoorde
jaren heen denodigeaandacht.Wehebben
geleerd dat dezeaandacht niet magverslappen.In 1953 enookin 1995 werden we
geconfronteerd met de krachten deonberekenbaarheid vandeelementen.Juist daarbij
echter ontstonden stevige nieuwe impulsen,
diedewaterstaatszorg versterkten. Niet
alleen leiddedit tot nieuwe technische
hoogstandjes, maar ookkregen nieuwe
inzichten versneld deruimte. Maatschappelijke ontwikkelingen, veranderde inzichten,
economisch maar ookecologisch, leidden
voortdurend tot aanpassingen.
Deopdracht vanhetregionalewaterbeheer isgeleidelijk verbreeden verdiept.
Deskundigheid enfinanciële spankracht zijn
enorm toegenomen.Een goede communicatiemet de'klant',deingeland, debelanghebbende,staathooginhet vaandel.
Debehoefte aan draagvlakvergtoting
leiddetot aanpassingen indeschaal.Van
2.700waterschappen in 1900naar 57 per
1januari 2000isniet niks.Ookhet aantal
gemeenten istrouwens sterkgedaald en
sinds 1900meerdan gehalveerd.
Opvallend isdesamenwerking met de
anderepartijen in het waterbeheer. Dit
vanuit hetgroeiende besefdat alleen dan
tesultaten worden geboekt alssprake isvan
eengezamenlijke aanpak eneenstevig 'partnership'.Deuitvoering vanhet Deltaplan
groterivieren vormt daarvan een mooivoorbeeld.
In het waterbeheer krijgt thans derelatiemet deruimtelijke ordeningenmet de
fysieke inrichting van ons land een sterke
impuls.Breed leeft het besefdat een duurzaam waterbeheer noodzakelijk isomdein
deGrondwet beschermde bewoonbaarheid
enleefbaarheid vanons land teverwezenlij-

ken.Duurzame enveilige watersystemen,
dat iswaarhet omgaat.Overalen altijd
zotgen voorvoldoende water vandejuiste
kwaliteit.Aandacht voordeordenende functievan water.Dewaterschappen zouden
graagziendatbijdevoorbereiding van
plannen inderuimtelijke ordening waterstaatkundige overwegingen een duidelijke
rolspelen.Deprovincieendegemeente
mogen opdit punt eenconcrete inbreng van
het waterschap verwachten enookverlangen.Eenduidelijke visieopdegewenste
ontwikkeling van het watersysteem door
het waterschap isdaarvoor noodzakelijk. Pas
dan kan ersprakezijn vaneen evenwichtige
afweging vanallebelangen,waardoor maatschappelijk optimale keuzes kunnen
worden gemaakt.
Planningopwaterbasis enruimte voor
waterkunnen ingrijpende consequenties
hebben. Het kan betekenen dat niet meer
gebouwd magworden op bepaalde plaatsen,
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maar het kan evengoed betekenen dat
ruimte vrijgemaakt wordt voorretentievan
water engecontroleerde overstromingen in
hoogwaterperioden.
DeCommissieWaterbeheer 21eeeuw,
diewerkt inopdracht vanhet ministerie van
VerkeerenWaterstaat en deUnievanWaterschappen,onderzoekt momenteel dewaterhuishoudkundige en ruimtelijke aspecten
vanhet waterbeheer. Hierbij komende
samenhang tussen regionale watersystemen
enhet hoofdsysteem, denormen voorde
veiligheidenoverlast,deveerkracht van
regionalesystemen en onder meerdebenodigde ruimte voorwaterberging aandeorde.
Deverwachtingen ten aanzien van
zeespiegelstijging, regen afvoeren vanrivierenenbodemdaling worden daarin betrokken.Zowelaandeaanbodzijde vanwater als
aandevraagzijde zullen veranderingen
optreden. Hiermeezalrekening moeten
worden gehouden bij het zoeken naar duurzameoplossingen.Hiervoor isookeenzorgvuldige afweging vankosten en baten noodzakelijk. Dewaterschappen verwachren veel
vandezecommissie,dienaar verwachting
medio 2000zijn eindrapport zal uitbrengen.
Metnameookdeontwikkelingen inde
waterketen vragen omeenduidelijkevisie.
Vooraldesterke verwevenheid van rioolwaterzuivering met degemeentelijke rioleringstaak vraagt omgoede afstemming.
Samenwerking metgemeenten en
waterleidingbedrijven indewaterketen isin
mijn ogenverreteverkiezen boveneen
benadering vanuit competitie.Bijcompetitietreedt versnippering vankrachten op.Op
langere rermijn gaat dit ten kostevan het
resultaat. Deklant enookhet milieu zijn
dan uiteindelijk deverliezers.
Hetbundelen van kennis,het afstemmenvanplannen enplanning, het integrerenvan systemen,het beheersen van
kosten, het gezamenlijk inspelen opde
klanten vooralookhet bewaken vande
kwaliteit vanhet product zijn belangrijke
uitgangspunten. Cultuurverschillen en
schaalverschillen kunnen belemmerend
werken maar moeten bij een gezamenlijke doelstelling kunnen worden overbrugd.Almet alzijn voorwaarden
aanwezig en nieuwezaken opgepakt
opdat het waterbeheer ookinde
toekomst eengoed fundament kan
behouden.Het iszaakwatersrevigopde
agenda te houden.*"
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Kennisoverdrachtnaaren
samenwerkingmet
ontwikkelingslanden
T. Claassen, Wetterskip Fryslân
Indezebijdragewordtslechtséénaspectvanlietwaterbeheerinhetnieuwemillenniumaangestipt:dat
vanoverdegrenzenheen,grensverleggend.Wereldwijdspeeltwatereensteedsbelangrijkererol.Dat
geldtzowelineconomischalsinecologischopzicht,ofinoudereterminologiegesprokenantropocentrisch
enecocentrisch bezien.Dit(laatste)onderscheidraaktechtersteedsmeerachterhaald,omdateconomische
enecologischebelangenmeerenmeerverwevenraken.Ontbossingenkanalisatiebijvoorbeeld leidenonderandereviarespectievelijk erosieenafnamevanwaterrctentie-totachteruitgang vanecologische
waarden, maarooksteedsmam/estertotrechtstreeksebedreigingenvoorde mens.
Zelfs in ons land wordt dat bij tijd en
wijle voelbaar.Diewereldwijde rolvan
water en dedaarbij spelende bedreigingen
zijn genoegzaam bekend.SaeijsenVan
Berkelwaarschuwden in 1995vooreen
wereldwijde crisis indekomende eeuw.
Water wordt belangrijker dan olie.Milburn
pleitte in 1997vooreenBlauwerevolutie(in
analogie vandeGroenerevolutievan weleer,
gericht opde wereldvoedselproductie).
Conferenties enkrantenkoppen wijzen ons
metenige regelmaat,dochineensteeds
hogere frequentie, opbedreigingen rondom
hetthema water.Slechtsenkele voorbeelden
terillustratie.Het inStockholm gevestigde
Milieu Instituut meldde in 1997in een
onderzoek inopdracht vandeVNdat het
water indewereld snelopraakt:"In2025zal
ongeveer tweederde vande wereldbevolking
lijden ondereen tekort aan water, tenzij
onmiddellijk maatregelen genomen worden
omdeverspillingenvervuiling van het
water tegen tegaan".In hetzelfdejaar waar-

schuwt dedirecteur vanhetVN-milieuprogramma UNEPdat het milieu wereldwijd in
snel rempoachteruitgaat:"Weweten niet
precieswanneer, maar
alswezodoorgaan,zal
'»•'.••W&Xf'-A ' . : het met dat levenopeen
bepaald moment echt
afgelopen zijn".
Maarook Frankrijk
enEngeland hebben alte
kampengehad met
watertekorten.De
dimensievan
water(problemen)
;iy :
verschuift steeds meer
vanlokaleschaalvia
regionale,fluviale en
continentale schaal naar
demondiale schaal.Het
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onderscheid werd in 1988 algemaakt in
Zorgen voorMorgen van herRIVM. Een
gedegen uitwerking hiervan istevinden in
eenpublicatie vandeCommission on
Sustainable Development in het kader van
Agenda 21 (Linigeretal., :

Veel aandacht
Nognooit eerder isinéénjaargang van
H 2 0zoveelaandachtgeweestvoordeze
problematiek in ontwikkelingslanden alsdit
jaar.Eveneenkort overzicht. Dereeksvan
acht artikelen over'Water overbrugt wereldwijd' vandeVWN(H20 nr's 1 t/m 8),waarbij devolgende landen ter sprake kwamen:
Nicaragua (1),India (2),Uganda (3), Kenya
(4),Moldavië(5),Israël/Palestina [6],Mozambique (7)enOekraïne (8),alsmede depresentatievanhet bijbehorende lespakket (7),een
CD'Water' met kinderliedjes uit allewerelddelen(11)endevieringvan 100jaar VWN (11
e n 12).

Daarnaast werd meldinggemaakt van
eensamenwerkingsovereenkomst met Polen
(4),dorstigBombay(5),eenmobielezuiveringsinstallatie voor ontwikkelingslanden
(ir),irrigatie in Egypte(18),hydrologische
maatregelen inPolen (18)en hergebruik van
water inNepal(18).
Ookanderszins iserveelgebeurd en
staat ernogveelopstapel.Genoemd kan
worden het onlangs opgerichre Netherlands
WaterPartnership.Komend hoogtepunt
wordt het tweedeWereldWaterForum in
DenHaag,van 17tot 22maart 2000.Prins
Willem-Alexander isdaar voorzittet van.De
organisaroren spreken ookvaneen toekomstigepotentiële watercrisis.Langzaam maar
zekermoeren woorden worden omgezet in
daden.Het eersteWereldWarerForum (in
hetMarokkaanse Marrakech in1957)
concludeerde dat het aantal landen dat met
waterschaarste kampt, zich inde komende
derrigjaar zalverdubbelen, endat het
aantal mensen dat daarvan degevolgen
ondervindt,zichzal vertienvoudigen.

Hierbij enkele
opmerkingen hoedie
concrete invulling
van ontwikkelingssamenwerking op het
gebied van het
waterbeheer kan
plaats vinden. Mijn
referentiekader daarbij isNepal,dat ikde
laatstejaren enkele
keren heb bezocht.
Die samenwerking
kanherbestgestalte
krijgen opeenregionaaloflokaalniveau.Daarbij doelikvoor
onsland opvooraldeprovincies,gemeenten,waterleidingsbedrijven en waterschappen.Oprijksniveau levertzoietsreveel
beperkingen encomplicaties op.Ookin
ontwikkelingslanden moetgefocust worden
opdarregionaleen lokaleniveau.Daarvoor
geldralsargument dat regeringen i.e.narionaleoverheden veelalerg bureaucratisch
zijn enverderafstaan vandedagelijkse
milieuproblemen.
Bilaterale twinning-verbanden werken
goed enzijn motiverend en srimulerend
voorbeideparrners.Kennisoverdracht, één
vanNederlands sterksrepunren, is daarbij
herbelangrijkst envoorzietookindegrootstebehoefte aldaar.Ophergebied van
kennisoverdracht
zou -aanvullend op
het GSO-pakketvan
deVNG,VEWINen
Unie vanWaterschappen -ookStichting Wateropleidingen faciliterend
kunnen gaan
werken.
Initiatieven en
oplossingen voor
vraagstukken
moeten sterkgedragen worden door(de
partner in)her
ontwikkelingsland.
Oplossingen moeten
passen indeplaatselijke sociaal-culturele
en maarschappelijke
kaders.VoorNepal
betekent dat bijvoorbeeldgeen high-tech
zuiveringsinsrallaties
naar westers model,
doch eenvoudige
duurzame,laagenergetischesyste-

men,alsmedescheiding en gescheiden
behandeling vanzwarr,grijs enwir afvalwater.Westerse technologiën werken daar niet,
zijn veelteduur enenergie-verslindend
(Niemczynowicz, 1997; ClaassenenKampf,
1999). Enkelehelofytenfilters hebben daar
hun (beperkte)mogelijkheden reedsbewe-

VoordeNederlandse waterschappen enkeledaargelaren,diereedsactiefzijn op
ditgebied- ishier eenschonetaakweggelegd.Motto voor2000zou moetenzijn: ieder
waterschap eenpartner. 'Partnerschap'
srond centraal opdelaatstgehoudenVNconferentie Habitat IIinIstanboel in 1996.
Dat wastoeneendoorbraak inde houding
vanderegeringen.Hetbelangrijkste onderdeeliskennisoverdrachr en -uitwisseling.
Dat hoeft weiniggeld tekosten.Bovendien
isdaarvoor budget beschikbaar viaherGSOprogramma vangemeenten, waterleidingbedrijven enwaterschappen. BijWetterskip
Fryslânisonlangs eenStrategienora vastgesteld.Deuitspraak daarin:"Desgevraagd is
WetterskipFryslân inprincipebereid kennis
beschikbaar testellen voorprojecten op
gebied van ontwikkelingssamenwerking"
biedt het kader voorzo'nsamenwerking.De
invullingdaarvan in 2000zoueen prachrige
srarrzijn vandenieuweeeuwen het nieuwe
millenium. Detijd iserrijp voor.Engoed
voorbeeld doergoedvolgen.C
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Nederlandsewatersectormag
geenbijrolgaanspelen
ir. P. Stoter, directeur DELTA Nutsbedrijven
Hoewelherbegripmarktwerking indeuutssectoririetbijiedereenwarmegevoelensoproept,denkikdat
ookm dewatersectoreenzekerevormvanmarktwerkingzaloprrcdcit.Metnameindustriëleklanten,die
wordengeconfronteerd methardeconcurrentieopdebinnenlandse-enbuitenlandsemarkt,zullendaarin
eendrijvendekrachtzijn.
Dieindustriëlesector is namelijk
constant opzoeknaar slimme oplossingen
om kosten structureel reverlagen.Die drijfveer,gecombineerd met deinzet vanveel
bedrijven omzichteconcentreren op kernactiviteiten, iseen bijna natuurlijke oprit
naar marktwerking. Maar het zijn niet
alleendenog intensievere concurrentieverhoudingen waarmeewetemaken krijgen.
Erkomen ooknieuwe technologieën in snel
tempo beschikbaar diekleinschaligestandaloneoplossingen mogelijk maken.Denk
bijvoorbeeld aan membraanfiltratie voorde
leveringvan industriewater ofhet hergebruik vanafvalwater. Doorhet opgrorere
schaal roepassen vanmoderne technologieën kanstraks ookhetgebruik van(kostbaar)openbaar drinkwater nogverder
worden verminderd.
Dewaterleidingbedrijven hebben
vanwege deingewikkelde infrastructuur
veelvastekosten.Dievastekosten gaan niet
omlaagalserminder water doorgaat.De
niet testuiten ontwikkelingen zullen de
watersector ineenlastigparket brengen.
Enerzijds iserdeverwachting dat drinkwa-

rergestaagduurder wordt, bijvoorbeeld
door schaarsrevangoedebronnen, door
strengere kwaliteitseisen endoor het steeds
weeronrdekkcn vannieuwe schadelijke
stoffen. Anderzijds gaan door moderne technologieëngrotere klanten opzoek naar
alternatieve mogelijkheden voor hun
proceswater en haken dus vroegoflaataf
Het zijn vooral beursgenoteerde en
internarionaal opererende ondernemingen
dieaandefilosofie van marktwerking vorm
en inhoud geven,mededoor hun schaalvan
opereren, maar ookdoorcreativiteit. Het
gevolgvandezeontwikkeling isdatereen
verschuiving vankennis plaatsvindt vande
tradirionele drinkwaterbedrijven naardeze
nieuwemarktspelers indedynamische
waterwereld.
Doordat diegroteparrijen kunnen
beschikken overvoldoende financiële bronnen hebben zijniet alleen aantrekkelijk
arbeidsvoorwaarden enprikkels,maar
hebben zij ookgrote wervingskracht op
hoogwaardig Technologisch geschoolde
medewerkers.Diekunnen ophun beurt via
dezelfde fondsen purren uir voldoende
onderzoeks-en
ontwikkelingsgelden. Traditionele
drinkwaterbedrijven
zouden,willen zij
nieuwe technologie
ontwikkelen,deze
kosten moeten doorberekenen aaneen
kleiner aantal gebonden klanten.Datis
een vrijwel onmogelijke opgave.
Enkelejaren
geleden heeft DELTA
aleen duidelijke
keuzegemaakt.We
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hebben -succesvol-parrnerships merde
industriegecreëerd.Webouwen,aldan nier
in combinatie met bedrijven, groteen
middelgrore warmtekrachtcentrales. Daarbij verzorgen wein feite deheleenergiehuishouding voordiebedrijven. Het ligt
daarom voordehand ookintegraalvoor
water dit concept tevolgen.Zo'n voorbeeld
ishet,samen met USFilter,uit handen
nemen vandecomplete watervoorziening
vanDowBenelux inTerneuzen.Weleveren,
dankzij deinzet vangeavanceerde technologieën,verschillende soorten (proces)water
vanuir diverse bronnen.
Denk bijvoorbeeld aanontzout water
uit deWesterschelde.Dowbespaarr daarmee
opdeinkoopvanduurder warer.Aan het
eind van herproceszorgen weervoordar her
afvalwater geschikrwordtgemaakt voor
hergebruik. Hierdoor bespaart het bedrijf
oplozingskosren.Inenkeleanderegevallen
gebruiken wehet biogasdat bij de afvalwaterzuivering vrijkomt weervoor opwekking
van elektriciteit.
Eenander voorbeeld isdebouw vaneen
afvalwaterzuiveringsinstallatie in hetSloegebicdin Vlissingen-Oost.Hier zuivert
DELTAAfvalwater B.V. het afvalwater van
eengroep industrieën. Debetrokken industrieën zijn heel blij met dezeoplossing.Ze
zijn immers mindergeld kwijt aanlozingskosten enhebben nu eenefficiënte gecombineerdeeindoplossing.Aandir soorrontwikkelingen moeten wedus denken.
In feire praten weoverintegraal waterketenbeheer.Aandevraagkanrgaanwe
duurzaam ommet onze(zoet) waterbronnen;aandeafvalkanr zorgen wevoor het
beperken vandebelastingvanhet milieu.
Deexperriseenkennisdiehiermeeisopgebouwd kaneenprima exportmiddel voor
Nederland zijn. Immersookbuiren Neder-
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land bestaat ereensteedsgrotere behoefte
aanwater-enmilieubeleid opmaat en
kennisoverdracht.
Doordenieuwe waterleidingwet,
uitgangspunt vandebetrokken ministeries
isomwaterleidingbedrijven inoverheidshanden tehouden,dreigteenverarming van
dit potentieel aanmogelijkheden en kansen.
Dieverarming treedtzekeropalsdeleveringvan industriewater wordt afgezonderd
vandievandrinkwater, omdat vande
minister degebonden klant geen risico mag
lopen.
Het is,watons betreft, danook belangrijk dat bijeen ingrijpende herziening van
dewaterleidingwet ergeenstappen genomen worden dietoekomstige ontwikkelingenbelemmeren.Dewaterleidingwet zal
voldoende ruimte moeten laten aan waterleidingbedrijven omzichzodanig te
ontwikkelen dat dezebedrijven zichookop
een internationaal sterke competitieve
markr kunnen handhaven. Ookmoeten
voldoende prikkels worden ingebouwd om
lagereprijzen, een hogere kwaliteit en
oplossingen opmaat tewaarborgen.Een
beetje concurrentie kandaarbij geen kwaad.
Mijn inschatting isdat voordekorte
termijn deNederlandse watersector dehoge
kwaliteitsstandaard welweet te handhaven.
DeNederlandse waterleidmgkennis staat
zeer hoog.Maarop langere termijn zalde
sector,vrezen wij,geenechte rolmeer
kunnen spelen.
Dewatervoorziening ontwikkelt zichwereldwijd -namelijk zeersnel,enwel
langs lijnen vanmarktwerking en liberalisatie.DeNederlandse industrie,dieookin
Europa vrijheid vanhandelen heeft, zalzich
indachtig het costleadership steeds meer
oriënteren opbuitenlandse expertise.De
Nederlandse water-kennisinfrastructuur zal
zichalleen kunnen richten opde kleiner
wordende afzet aan degebonden klanten.
Dit inwat men noemt een 'natuurlijk
monopolie'.Maar hiermeezullen Nederlandse bedrijven indewereldzelfsgeen
bijrol kunnen vervullen.
Dit isuitermate wrang nu recent nogde
president vandeWorldWaterCouncil,dr.
Abu-Zeid,eenwarm pleidooi hield voor het
privatiseren vandewatervoorziening om
onder andere nieuwe investeringen mogelijk temaken.Het zoujammer zijn alshet
voordeNederlandse watersector dezerichting uitzougaan. f

Hetverbandtussen
privatiseringenH 2 0
Bert Welkers, algemeen directeur USF Benelux
Vanhuisuitbenikchemicus.Misschienbenikdaardoorextragefascineerddoordespecifieke.geschiktheid
vanwatervoorkrm^loopprocessen.Gamaarna: cjebruikvangrondstoffenleidtvrijwelaltijdtotveranderingenindemoleculairestructuren.Datmaaktrecyclingcl'mcteenvoudigerop.HetH,0-molecuulisopdie
reegeldeuitzondering.Grondwater,oppervlaktewater, ijs,stoom,drinkwater,proceswater,vervuildwater.
Watwcerookmeedoen. wehebbenhetdoorlopendoveréénen hetzelfdemolecuul.Juistmetwatermoethet
dusmogelijkzijnomeenoptimale,efficiënte ketenvangebruiken hergebruiktecreëren. Watmijbetre/t,
moetdediscussieinNederlanddaardanookovergaan:hoecreërenwemetelkaardieketen.
Wanneerjeopdie manier
naar desector kijkt, zieje dat
kansen blijven liggen.Watin
potentie eenketen zou kunnen
zijn, isin stukjes gehakt.We
hebben het over water in het
landschap,water in biosystemen,
afvalwater dat moet worden afgevoerd,proces-en koelwater voor
industriële toepassingen, water
vanspecifieke kwaliteit voorde
pharma-industrie, drinkwater,
waterdat naargebruikers wordt getransporteerdvialeidingensrelsels.Trouwens,bijdie
gebruiker iserooknogeenssprakevaneen
micro-keten vanwater datdoorde verwarmingsbuizen loopt,bijvoorbeeld. Wezijn
geneigd omoveraldie gebruiksmomenten
en-plekken tepraten alsofhet telkensover
ietsandersgaat.Maar dat isnatuurlijk niet
zo.Het iseengigantische keten.
Om hetevenconcreet temaken:we
hebben inNederland temaken met zo'n
vijftien verschillende drinkwaterbedrijven
diehet water naat degebruikers brengen en
met meer danzestigwaterschappen die
verantwoordelijk zijn voordeverwerking
van het afvalwarer. Zónderdat het begin en
het eind vandieptoceslijn opeen structurelemanier aan elkaar wordengeknoopt.Er
wordt nu waterzodanig behandeld dat het
weerindenatuur kan terugkeren, terwijl
het met eenvergelijkbare inspanningook
gezuiverd had kunnen wordenvoor
industriële toepassingen.
Diescheiding van functies isoverigens
heel begrijpelijk vanuit historisch perspectief maar nietecht verantwoord ineen tijd
waarinNederland meer dan twee miljard
liter water perdagverbruikt enwaarinwe
ons meerdan ooit bewustzijn vande
schaarste van grondstoffen.

Demeest efficiënte
aanbieder
Daar komt bij datook
deindustrie om optimalisering vanhet proces vraagt.
Opdrachtgevers willen
water opmaat.Jekunt dan
het water zoalsdedrinkwaterbedrijven dat bieden,
alsgrondstofnemen.Maar
datisnatuurlijk een
omweg.Datwater isaldoor
een heelprocesgegaan en moet dan
opnieuw bewerkt worden voordat het inde
juiste kwaliteit kan worden aangeboden.
Dat isniet logisch.Deuitdaging isominde
waterketen het punt optezoeken vanwaaruitje opdemeest efficiënte manier de
gewenstekwaliteit kunt ontwikkelen.
Ineenmarkteconomie alsdeonze
spreekt het voorzichdatdeindustrieook
zaken wilkunnen doen met diepartij diein
staat isomdiemeest efficiënte manier te
bieden.Indiezin isprivatisering inde
watersector onvermijdelijk.
Dat depolitiek volop indiscussie isover
dewenselijkheid van privatisering spreekt
voorzich.Dat isookgoeden nodig.Maar
alleswat iktot nu toehebgezegd, maakt
welduidelijk datdekernvandediscussie
naar mijn overruigingergensandersover
moetgaan.Namelijk: hoeoptimaliseren we
dekringloop vandarprachtige H20-molecuul.Datisdegemeenschappelijke missie
waarvoor westaan alsoverheid en bedrijfsleven.Enalsblijkt dat eenzekere marktwerking tot slimmere enmeer efficiënte
oplossingen leidt,dan isdatdus eenzeer
sterk argument voor privatisering.

Rolverdeling
Natuurlijk moetje inzo'n markt voor
HjO
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goedespelregelszorgen.Deoverheid zal
daarbij een hoofdrol moeren blijven spelen.
Mereenbeleiddaralsdoelheefr:optimalisarievandekeren.Her isabsoluut eentaak
vandeoverheid omdarbeleidoppoten te
zetten,derandvoorwaarden vast testellen
eneenenander in deprakrijk rebewaken.
Maar het ontwikkelen en exploiteren
vandeUtilities dienodigzijn omdat beleid
totuitvoering rebrengen,kan worden
uirbesteed aandieaanbieder diehet beste
voldoet aandebeleidsdoelstellingen. Ofhet
nu gaat omeenproceswarerinstallatie, een
waterzuiveringsmsrallarieofeengemaal in
depolder.Oplokaal niveau zieje dergelijke
uitbestedingen ttouwens al plaatsvinden.
Ookbij dieuitbestedingen valt trouwens
nogheelveelwinst teboeken.Nu zieje nog
altevaakdat ontwerp,bouwen exploirarie
alsrotaal zelfsrandige rrajecten worden
behandeld.Dat isjammer, wantje loopt
daarbij grote kansdatereenoplossinguitde
bus roltdie,zekeropdelange termijn, niet
demeest kostenefficiënte is.Bijvoorbeeld
doordar dekennis vandebouwer nier wordt
benur indebestekfase.Ofdoordar erinde
eerstefase keuzeswordengemaaktdieweliswaar rot lagerebouwkosren leiden,maar rot
hogete exploitatiekosten.

Distributie
Totslotnogevenietsoverdiebewakende,
regulerenderolvandeoverheid.Ikdenkdaarbijbijvoorbeeld aaneensrrikrescheiding
tussenproducrieendistributie.Heteerste
heefr remaken merdegewensreoptimalisatie
enkomtdusinaanmerking voorprivarisering.Voordistributiegeldtdat niet:dat heefr
simpelwegtemaken met hetopdejuisteplek
indieketenaftappen vanhetjuistewater
voordejuistedoelgroep.Erisdanookveel
voortezeggenomdie verantwoordelijkheid
inhanden vandeoverheid rehouden.
Samenvarrend zieikvoordeoverheidop
hergebied vanwatereen roldiejezou
kunnen vergelijken met dievanOpta inde
telefoniemarkr. Metdat verschil darher in
hergevalvanwarer nier alleengaar om
zaken alsprijsstelling enbescherming van
gebruikersbelangen, maar omeengrondstof
dieletterlijk vanlevensbelang isvoorons
voorrbestaan.
Het iseennatuurlijke grondstofdie
'hernieuwbaar' isenmilieu-engezondheidsrechnische,landschappelijke, recreatieveen
technische toepassingen kent.Erisdanook
alleredenvooreenmeer holisrischebenaderingvaneenregulerende overheidwaarin
bovenstaande aspecteneenrolspelen.Wanr
alleenmetzo'n totaal-benadering kunnen
wewarerinallesegmenten enindejuiste
kwaliteit enkwantiteit waarborgen." f\
H20
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Waterbehandelingssector
levertminderproductenmeer
prestatie
Koos Baas, voorzitter Aqua Nederland,
vereniging voor waterbehandeling
Detijd datwaKrbehandelingsbednjven alleenmaarinstallatiesofchemicaliënleverdenisvoorbij.
Opdrachtgeversvragenvakeromeenprestatie:linnwater-enenergierekening moetomlaag.Daarkaneen
waterbehandelingsbednjfzegoed bijhelpen.Dezetrendheeftzichdeafgelopenjarenafgetekend enzalde
komendejarenzekerdoorzetten.Andere,nogprilletrendsindezesector,zijndegroetendevraag naar
krtngloopslnitmgen hetsuccesvolopererenvande kleinewaterbehandelmgsbedrijven innichemarkten.
Bedrijven met koel-ofproceswarer zijn
deafgelopenjaren kritisch gaan nadenken
over hun watermanagemenr. Volgensde
gangbare werkwijze laten dezeopdrachrgeversachrer elkaar langskomen:deleveranciervandeapparatuur, deinstallateur, de
onderhoudsdienst endeleverancier van
waterbehandelingschemicaliën. Tegenwoordigisdezewerkwijze niet meerzovanzelfsprekend en vragenopdrachrgevers steeds
vakeraanééncontractant omde integrale
oplossing voorhun probleem. Het plaatsen
vaneenkoeltoren ofhet leverenvanchemicaliënisdan onderdeel van 'total contracting'.
Waterbehandelingsbedrijven kunnen op
tweemanieren opdezetrend inspelen:
verbreden ofverdiepen.Ofzegaan het hele
traject van 'build-operate-own' aanbieden
(optievootgrote bedrijven) ofzegaanals
subconrractor ineen nichemarkt opereren
(optievootkleine bedrijven).
Eenandere duidelijke trend waarde
sector meetemaken heeft, isdegroeiende
vraagnaar krmgloopsluiting. Ineerste
insranrieomdat deoverheid daar bij de
vergunningverlening meer en meerop
aandringr, maar anderzijds ookvanwege her
feit dat het inkopen vanproceswater steeds
duurder wordr.Deklanrberrektdaar heel
duidelijk dewaterbehandelingssector bij.
Diesector beschikt namelijk overveel
kennis overher beheersen vande watetkwaliteit ineengesloten systeem.Dewatetbehandelingssector gaar met vertrouwen de
toekomst tegemoet.Demarkt zalgroeien in
lijn met dealgemeneeconomie. Belangrijk
isweldargoed wordt ingespeeld opde

vetanderendevraagvande opdrachtgever.

Van product naar prestatie
Eeneigenaar vaneen koelhuis kaneen
koelinstallatie bestellen enzelfervoor
zorgen dat devriescellen op bijvoorbeeld
-i8°Cblijven. Het isookmogelijk datde
eigenaar met ééncontracrant eengoedgedefinieerde prestatie overeenkomt. Hetis
vervolgens aandecontractant omervoorde
zorgendat de temperatuur opdie-i8°C
blijft. Het uitbesteden van het hele technischebeheer,inclusiefde waterbehandeling,
isbijeenkoelinsrallatieal duidelijk
gemeengoed geworden.
Het uitbesteden van het watermanagement iszeerwaarschijnlijk nogmaar de
eerstestap.Deverbinding met het energiemanagement iszogelegd.Eenschoon koelsysteem met weinigcorrosieen kalkafzet-

tingverbruikt minder energie.Devolgende
stapzalzijn dat deopdrachtgever ookde
energierekening bij deteleveren prestatie
zal betrekken. Dezetrend isalzichtbaar bij
bijvoorbeeld degrote kantoorgebouwen in
Amsterdam enRotterdam waardelokale
energiebdrijven een wk-installatie neerzettenen beheren.Deenergiebedrijven hebben
veelgeldenkunnen dusdure installaties
bouwen endievervolgens meteen laag
energieverbruik snel terugverdienen.De
helewaterbehandeling wordtdan aanéén
subcontractor uitbesteed. Ookdeaangekondigde60procent deelname vanNuon Indus-

trie in hetNijmeegse installatiebureau
Kropman past indeze trend.

Samen aan één kant
Hetuitbesteden biedt deopdrachtgevers
alsvoordeeldat zedeleveranciers aan hun
zijde krijgen. Eenhoog ingestelde doseerpompbekentextra verkoopvoordeleveranciervanchemicaliën endeprikkel ontbreekt
omdepomp nauwkeuriger aftestellen.De
klant kan het niet controleren.Doordeprestatiecentraal testellen, neemt de leverancier
eendeelvandeverantwoordelijkheid over
en krijgt ineens weldieprikkel.Steeds meer
opdrachtgevers denken hier overna.Vaak

gaat het danomeenvoudigesituaties waar
het watersysteem goed teoverzien iseneral
enkelejaren ervaring ismetdeinstallatie.
Verrassend wastoch het uitbesteden door
Nutricia inZoetermeer van het hele technisch management aanhetBelgischeonderhoudsbedrijfAxima.Deze uitbesteding
maakt duidelijk dat het ookom complexe
systemen kangaan waardewaterbehandelingeenonderdeel vanis.

Grenzen aan het rendement
De waterbehandelingstechnieken
maken eensnelleontwikkeling dooren
brengen dekringloopsluiring dichterbij. Waardeontwikkelingprecies toezal
leiden isnogonduidelijk. Membraanfiltratie heeft veelte
bieden, maar isnog
duur.Desinaasappel
kanmaar eenkeer
worden uitgeknepen.
Het bedrijfsleven
heeft delozingenal
fots teruggebracht
en isbest bereid nog
meer in milieumaatregelen te investeren,
maardan moet daar
weleengoed rendement tegenover
staan.Deemissiereducties worden in
absolutezin steeds
minder endekosten
vande maatregelen
steeds hoger.De
waterbehandelingssector is duidelijk
gebaat bij scherpe
milieunormen, maar
altescherpe normen
betekent dat het
draagvlak verloren
gaat.Endaar isook
desector niet blij mee.
Het isbelangrijk dat deoverheid een
integrale milieu-afweging maakt.Dewaterlozing kanfors worden teruggebracht als
eenbedrijfoverstapt vanwater- oplucht-

koeling.Technisch geenenkel probleem,
maardeluchtkoelinstallatie is aanzienlijk
duurder ener moet veelmeer lucht overde
luchtblokken worden heengepompt.De
pompen vragen meerenergieen het isper
saldomaardevraagmet welkeoptie het
milieu het besteafis.
Het isgoed temerken dat hetIPPCbureau in het SpaanseSevilla,in opdracht
vandeEuropeseUnie,bezigismeteen
Europeserichtlijn voordebeste waterbehandelingstechnieken voordechemische
indusrrie.Dezetechnieken zullen straksals
sterke voorkeur aan herbevoegdegezagin
een EuroBAT-documentworden voorgesteld.Het bureau kijkr daarbij gelukkig naar
het hoogsterendement overalle milieucompartimenten en kiest niet deeerstedebeste
oplossing.

Niet alleen groot
Het indebreedtesamengaan vande
apparatenbouwer, insrallareur, chemicaliénleverancier enonderhoudsdienst zal vooral
door debeleggingswereld worden gestimuleerd.Meernogdan vanuit deopdrachtgeverofdesectorzelf Dewatctbehandclingsbedrijven lopen namelijk herrisico zichzelf
buitenspel tezetten.Zonam het Franse
SuezLyonnaise hetAmerikaanse bedrijf
Nalcoover.Nalcolevertzijn waterbehandelingschemicaliënookaandeklanten van
SuezLyonnaise's aartsrivaal Vivendi.Door
deovername riskeertdenieuwegroep het
verlies vaneendeelvanzijn klanten.
Deafgelopenjaren hebben sterk in het
tekengestaan vandeovernames vaneen
groot aantalNederlandse waterbehandelingsbedrijven doorNalco/SuezLyonnaise,
US Filter/Vivendi en Betz-Dearborn. Gelukkigdraait niet allesomde machtsvorming
vandegrote multinationals.Nederland telt
eenaantal gespecialiseerde waterbehandelingsbedrijven diehet goeddoenopdeelmarkten.Dekansen vandezekleine bedrijvenzullen vooralworden bepaald door het
smeden vansucesvollestrategische allianties.Desleutel ligt indejuiste combinatie
van hardwareenchemicaliën.*'
Voormeerinformatie:AquaNederland
[°79]353 1203 enwww.aquanederland.com

Nieuwe werkgroep zwembadwater
Debranche-organisatieAquaNederland heeft onlangseenwerkgroepzwembadwater inhet
levengeroepen.Dewerkgroepgaatallebeschikbare kennisoverdebestrijding vanLegionellabacteriën binnendesectorinventariseren.Het isdebedoelingdatdekenniswordt ingebracht
bijhetopstellenvandeRichtlijn zwembadwater waarindebesrrijding vanLegionellaeen
duidelijk plaatsmoet krijgen.
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Hetwatertevriend
mevr. drs. J. de Vries, staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat
We leven ineen tijd vanafkalvendevijandbeeldeneningestorteideologieën.Weliswaarheeftdatniet
geresulteerdinhetgelukzaligekapitalismezoabFrancisFukiryamadatheeftaangekondigd in'TheEnd
ojHistory'.Eenblikop hetachtuur-journaal overtuigtelkekijkerdaternoggenoegconflictenspelenen
onrusthaarden branden.Wel vtràwcnen isdeKoudeOorlog.Devijandigheden tussentweekunstmatig
afgeschermde ideologieënbiekengeenbasisomdewereldop eenverstandigewijzetebeheren.Maatschappelijkesystemenenmensenzijn mindermaakbaardanwerdgedacht.
Indewaterwereld hebben weeenparallelleontwikkeling doorgemaakt. Lange tijd
hebben wcstrijd geleverd met eenvijand die
water heette.Onzevaderlandse geschiedenis
heeft onsgeleerd dat het watereen
constante bedreiging vormt enoponverwachte momenten kantoeslaan.Wevochten
terug met inpolderingen endijken dievan
lieverledesteeds hoger werden.Webrachten
eensteeds ingrijpender scheidingaan tussen
het water enhet land.
Het bleekbij nader inzien nietdebeste
weg.Bovendien leidde hij tot hoge maatschappelijke kosten.Dehoogwaters in£3en
95hebbengeendirectgevaaropgeleverd voor
debevolking,maarzewaren weleen teken
aandewand.Het washoog tijd vooreen
nieuw concept voorwaterbeheer. Het vijandbeeld moestzogezegd worden bijgesteld.
Denatuur laatzich niet met harde
maatregelen naar onzehand zetten. Dat
koststeeds meergeld,en leidt tot steeds
grotere problemen alseralsnogiets mis
gaat.Het isveelproductiever omde natuurlijke loopvanrivieren en andere watersystemen terespecteren.Endushebben we
besloten ruimte temaken voorderivieren,
het waterbergend vermogen vanhet land te
vergroten en tewerken aaneen veerkrachtigekust. Enom het water tebeschouwen
alseenleidend principe bij de ruimtelijke
ordening.Voorts werken weeraanomde
organisatie vanhet waterbeheer aan te
passenaandestructuur van hetwatersysteem.Datdoenweonder anderedoorde
grenzen vandewaterschappen zoveelmogelijk telaten samenvallen metdievande
stroomgebieden. Wemoeten kortom het
water niet langerzienalsvijand, maar het
juist tevriendzien te houden.
Datgeldt ookvoorde warervervuiling.
Deafgelopen decenniazijn weerin geslaagd
derivieren endeNoordzee veelschoner te
maken.Deterugkeer vandezalm in deRijn
spreekt boekdelen.Nu moeten wewerken

aan duurzaam waterbeheer. Ineigen land,
maar ookinternationaal. Inonze binnensteden, maar ookinhet buitenland.
Water kentgeengrenzen. Dewaterpro-

blematiek opdelangere termijn enop internationale schaalisnauwelijks teonderschatten.Teveelwater, teweinigwaterente
vuil water,omhet kort tezeggen.In Nederland hebben wetemaken met de stijgende
zeespiegel,de toenemende extreme regenval
endebodem diedaalt tengevolgevan
extreme bemaling.In delandbouw is tijdens
drogeperioden somswel60procenr van het
benodigde water afkomstig uit beregening
met oppervlaktewater ofgrondwater. Daardoor daalt ookin ons land degrondwaterstand,met verdrogingen schadeaande
natuur alsgevolg.
Ookherbuirenland kent dergelijke
problemen, metnogveel ingrijpender
ellende.Hetgaat onder meer om sterk
vervuilde rivieren enomerosiedieleidt tot
dalingvan hetwaterbergend vermogen van
het land en rivier-overstromingen. Endan
zijn ernogderampzaligegevolgen van
ondoordacht aangelegdestuwdammen die
complete stroomgebieden ontregelen.

Hoofdprobleem isdeschaarste aan gezond
en betaalbaar zoerwater:het bestaande
watertekort wordtsteedsnijpender ingebieden met eensnelgroeiende bevolking.Als
wezodoorgaan zaloveralopdewereld in
rap tempo het water vervuild raken,zodat
drinkwater alleen nogmaar in flessen
verkrijgbaar istegen zeerhoge prijzen.
Hetzijn problemen dieweniet moeten
onderschatten. Waterschaarste kan leiden
tot conflicten tussen landen.Ikgeloofniet
inonheilsprofeten dieroepen dat oorlogen
niet meerzullen worden uitgevochten over
olie,maar overwater. Enook toekomstscenario's dieeengrimmig beeld schetsen van
eenzeeslagrond sleepboren dieeen ijsberg
naarAfrika transporten lijken mewatvergezocht.Maartoch.
Doordetoenemende welvaart inde
westerse landen neemt het watergebruik,
maarookherverbruik toe.Ondanks alle
campagnes blijft inonsland het gemiddelde
watergebruik stekenop130liter per persoon.
Endewereldbevolking blijft maargroeien.
Voordeproducrievan 1 kggraan iseenveelvoudaan kilo's water nodig.Bijrijst ligtdie
verhouding nogongunstiger. Inveel
ontwikkelingslanden isdelandbouw geïntensiveerd,onder meerdoor overvloedig
grondwater optepompen.Daarisdegrondwaterstand zodramatisch gedaald datde
landbouw nu niet meer vandebenodigde
hoeveelheid water kan wordenvoorzien.
Bovendien regenthetvaakweinig,zodatde
grondwatervoorraad niet wordt aangevuld.
Ineen landalsEgyptewonen 6z miljoen
mensen opeenbewoonbaar oppervlakvergelijkbaar metNederland.Dehoeveelheid
waterdiebeschikbaar is,zalniet toenemen.
Toch moeten aldiemonden wordengevoed.
Eenandere trend isde verstedelijking.
Naar verwachtingzalover30jaar het
merendeel vandemensheid wonen in grote
verstedelijkte gebieden. Destad opzich
gebruikt minder water dande landbouw
daarbuiten. Toch mogen stad en platteland
zichniet apart vanelkaarontwikkelen.Slim
stedelijk waterbeheer kanjuist bijdragen
aaneen duurzame ontwikkeling van het
platteland, doordat steden zelfweerwaterleverancier kunnen worden.Het stedelijk
afvalwater kan nazuivering gebruikt
worden voor landbouw ofaanvulling van
het grondwater.
Uitdagingen voordetoekomst zijn om
dezogenaamde watervoerende lagen aan te
vullen door kunstmatige infiltratie en het
vergroten vanhet waterbergend vermogen
vangebieden om regenwarer langer vastte
(Voortzettingoppagina 15J
HzO
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bredestroken metlandbouw, recreatieen
natuur en waterbuffers. Eenreisvan Rotterdam naar Leeuwarden (detweedestad van
Nederland) duurt perHSL-Wdrie uur.
Bovenstrooms,opdeovergang vande
Achterhoek,Twenteen deBrabantse zandgronden liggen zoetwaterbassins. Benedenstrooms liggen landbouwgebieden, het
dichtste bij zee.Nogverder benedenstrooms
liggen energiecentrales diewerken opde
stroming vanderivieren en het getij.
Indekomendehonderdjaar staatNederland eenpaar/linkeoverstromingentewachten, de DeltaBuitengaats liggen moderne high-tech
werkenwordengesloopt,AlmereenLelystadverdwijnen ende polderswordenweerteruggeven aan
aqua-farms, waardeNederlandse landbouw
hetwater.Nederlandersgaan óphetwaterwonen.Spruitjes enboerenkoolwordenvervangendoor
zijn kunnen toont.
zeekraal,lamsoorenanderzeebanket.EnNederland is overeeneeuwalveledecenniawereldkampioen brakwaterpolo
Waterschappen zijn opgeheven,en
waterbeheer wordtgemaakt en uitgevoerd
doorzesstroomgebiedsraden, die rechtDeinzenders vandedoor NVA uitgeties inNederland onderlingen met het
streeksgekozen worden en verantwoordelijk
schreven prijsvraag 'Water àlacarte' hebben
buitenland.Adersvoor water aan-en afvoer,
zijn vooralle taken indeleefomgeving. De
duidelijk een levendige fantasie. Het gewone
transport van mensen (HSL-water)engoedeverdeling vanwater iséénvandebelangrijtjeshuis verdwijnt, endaarvoor inde
ren.Langsdezeaders liggen bevolkingsconrijkste taken vandezeraden.Iedereen geeft
plaats komt wonen aan,ofnogbeter,óphet
centraties, vanhet watergescheiden door
water,indevormvan paalwoningen,
dobberwoningen ofdrijvende woonwijken.
Desteden dienogwelbestaan ophet droge
zijn vergeven vanwater,waardoor Giethoorn ineenseenvoorbeeldfunctie heeft.
Koningin Wilhelmina Maxima IIverteltvol
trots overdegrootse daden vanhaar overgrootvader, koning Willem-Alexander.
Volgenshet spreekwoord kaner maar
ééndebestezijn, maar inditgevalheeft de
jury tweewinnaarsgekozen dietijdens de
NVA-najaarsvergadering op 26 november
(zievoor het verslag pagina 46en47)
bekendgemaakt werden.JasperFiseher heeft
zijn visieingestuurd alseenbijdrage aande
tweedeVirtual Conference overde kolonisatievandewarmegolfstroom, faseDoggersbank.Deandere prijs gaat naar 'r +r =1;
DeltaUnique'vanFrank Goossensen en
HansAalderink.

Nederlandovereen
eeuw onherkenbaar

1 +1=1;Delta Unique
Doornatte winters eneen extreem
drogezomer indevolgendeeeuw,endoorbraken in deFrieseboezem heeft deEuropeseUnie ingegrepen in het Nederlandse
waterstaatbestel. Het bouwen vandijken en
nieuwegemalen isniet meer voldoende,
bovendien isNederland volgebouwd, waardooroverstromingen desastreuze gevolgen
hebben.Eencommissievan wijze mensen
komt uiteindelijk met eeningenieus, maar
eenvoudig concept: 1 + 1 = 1. Combinatie
dus. Tweefuncties opéénplaats kost maar
deruimte vanéén,tweefuncties opéén
plaats leidt tot eendubbele realisatievan
doelen.
Uiteindelijk verbindt eennet vanzes
hoofd-water-aders de bevolkingsconcentra14
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regelmatigopwat het watergebruik met de
kwaliteits-eisenvoordekomendedagenzal
worden.Dezevraagwordtop stadsniveau,
endaarna opraads-niveau uitgewisseld en
onderhandeld, endaarna doorgegeven aan
deKnoppenman,deenige overgebleven
Rijkswaterstater (technische opleiding). Hij
vervult eencruciale rolindesruringvan het
water.

Fase Doggersbank
Nootvanderedactie:ditiseenonderdeelvan
eenserielezingengegeveninhetEurenglish, de
gemeenschappelijketaal inde21eeeuw. Onze
excusesvooreventuelevertaalfouten naarhet
ouderwetseNederlands..
Indetweede visieiseengroterolweggelegd voordezogenaamde 'floating cities',
voorprivatisering en voor individuen. Door
diversevindingen,zoalsde Individual
Membrane Unit (IMU)zijn waterleidingmaatschappijen overbodig,endoordeIndividual EarthHeatConvertor (IEHC)werd de
energiesector overbodig.Door dergelijke

uitvindingen werden free-floaters (waternomaden zonder vastestek)eensteedsgrotere,
en dus belangrijkere groep.Dezegroep werd
vooral belangrijk na 2060,en kon profiteren
vandevelenieuwe waterwegen.
Maar laten weeerstevenkijken naar her
begin vande21eeeuw.In 2006werddeNota
Nederland Verbergengepubliceerd, waarin
werdgekeken naar het vraagstuk vanregionaleberging vangrote hoeveelheden neerslag,en deverwachtedrogezomers.Vooral
indeperiode2005 tot 2020werdveel
bergend wateroppervlak gerealiseerd met
particuliere investeringen. Enkele kernen
vanWatermetropolis BlueFringeCity,
tussen het vroegereLeeuwarden en
Winschoten gelegen,zijn indie tijd
ontstaan.Belangrijk daarvoor wasdesnelle
HVT23-verbinding met deRandstad, maar
ookdeopkomst vantelecommuting, waardoor vastewerkplekken verwdwijnen.
Andere watercities ontstaan later,zoals
Aqua-Hoorn,Alkmaarfringe, Haarlemmermecrpolisen Zuiderzeecity.

Omdat defree-floaters sreeds belangrijkerworden,zoeken steden aansluiting bij
hen doorheraanleggen van kanalen en het
aanbieden van allerlei faciliteiten. Ook
wordt het European waterway-system
gekoppeld aan regionalenetwerken,en
komt dehovetcraft sterkop,omdat deze
zoweloverland alsoverwater reizen.
Ner voor2030onrstaat eengrote kentering vandelandbouw: inveelgebieden
wordt eenwatergebaseerd bedrijf bedrijfseconomischgunstiger.Deculturele acceptatievan voedselalswaterkers, lamsoor,
zeekraalendiverseschaaldieren isna2030
een feit. Deverbouw vangranen en het
houden vanveevoorvleesisdan grotendeels
uit Nederland verdwenen.
Uiteindelijk zijn defree-floaters een
dusdanig belangrijke groepgeworden dat
zij verantwoordelijk zijn voordeEuronora's
New CoastenFloatingCoast.Indeze
periodeontstaat een meer zeewaarts
gerichteontwikkeling: open coastal
networksstructures, f
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Hetwatertevriend
(Vervolgvanpagina13)
kunnen houden. Hetzoetwatertekorr vraagt
om betaalbare technieken omzeewater op
groteschaal teontzilten.Enormewinst valt
voorts teboekendoorandererijstsoorten te
ontwikkelen diemet minder water toe
kunnen.
In het mondiale waterbeleid wilenkan
Nederland een belangrijke rolspelen.We
beschikken overeen indrukwekkende
hoeveelheid know howenervaring bij
grootschalige waterbouwkundige projecten,
maar ookbij kleinschalige en fijnmazige
oplossingen voorwaterproblemen.Inde
beleidsnota 'Partners voorWater'zijn plannen uitgewerkt omdiedeskundigheid systematischer voor het internationale voetlicht
te brengen.
Engoedegelegenheid daarvoor biedt het
WorldWarerForum. Vertegenwoordigers
vanallerleilanden praten daaroverde
hoofdlijnen vanhet nieuwe waterbeleid.
'Stroomgebied' en'integraal waterbeheer'
zullen daarbij leidendeconceprenzijn. Hoe
dramatisch deproblemen met water ook
zijn, internationale samenwerking,overalle
grenzen heenbiedt goede perspectieven
vooreeneffectieve aanpakvandeproblemen.
Laatstlasik:'Vooreenplaneet dieaarde
heet hebben wehier welheelveelwater'.
Eenreden temeer omdatwater tevriend te
houden.«[
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OPSTELLEN VAN 20 VOORAANSTAANDE D E S K U N D I G E N

'DeStaatvanWater belicht
verleden,hedenentoekomst
vanhetwaterbeheer
Tergelegenheid vande komendemillcnnitimwisselishetbock'DeStaatvan water' uitgegeven, een
bundel opstellengeschrevendooreentwintigtaldeskundigenop hetgebied vanwaterbeheer.Deopstellen
behandelenzowelpraktischealstheoretischekantenvanwaterbeheer.Hetboekstaatonderredactievan
deprofessoren DrupsteenenVan Hall(respectievelijk voorzitterenlidvandeStaatscommissievoorde
Waterstaatswetgeving)ende heerHavekes(UnievanWaterschappen).Heteersteexemplaarvan het
boekwerd24novemberinontvangstgenomendoorstaatssecretarisMoniquedeVries.
Waterbeheer staatopdedrempelvaneen
nieuwmillennium volopindeschijnwerpers.
Belangrijke vragendiespelenzijn bijvoorbeeld:watgebeurternadeinvoeringvande
EuropeseKaderrichtlijn Watervolgendjaar?
Hoeverhoudenoverheidenmarktzichinhet
waterketenbeheer? Hoekunje schadelijke
gevolgenvanwateroverlastenwatertekort
zoveelmogelijk voorkomen?Eniseenintegralewaterwet noodzakelijk?
'DeStaatvanWater'pretendeert nietop
dezeenanderevragen eenpasklaar
antwoord tebieden, maar biedtdevisies van
eentwintigtal deskundigen ophetgebied
vanwaterbeheer inéénband aandelezer.
Doorde(zeer)uiteenlopende perspectieven
vandeauteurs (vanstaatsrecht totderisico's
vanwaterkeringen) ontstaat een gemêleerd
beeldvanhethuidigewaterbeheerin
Nederland.
Maar niet alleen hetheden komtaan
bod,ookhetverledenendetoekomst
worden onderde
loepgenomen.
Hoewel,zoalséén
vandeauteurszelfal
schrijft, debeschikbareruimte niet
voldoendeisom de
helegeschiedenisvan
hetwaterbeheerin
deLageLandente
beschouwen, wordt
toch insommigevan
deopstellen teruggeblikt. Ookwordt
vooruitgeblikt,
bijvoorbeeld naar
integraal rivierbeheer inde
toekomst.
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Technischeverhalen overwaterzuivering,warerverontreiniging, industriewater
endergelijke onrbreken. Hetzwaartepunt
ligt bijjuridische,financiëleenpolitiekbesruurlijke aspectenvanhetwaterbeheer.
Omeenideetegevenvandeinhoud, vindtu
hieronder eenaantal titelsenauteursuit
het boek:

Eengoedetoestandvanhetoppervlaktewater:overdejuridischeinstrumentenomaande
doelstellingenvoorde kwaliteitvanoppervlaktewateruitdeKaderrichtlijn Watertekunnen
voldoen'vanmr.H.vanRijswick,
'Naar internationalewaterschappenen
grensoverschrijdende omgevingsplannen?Enkele
opmerkingenoverde(on)mogehjkegevolgenvan
denieuweKaderrichtlijn Water'vanprofdr.
Ch.Backes,
'Watcrpresratieoplocarie'vanir.A. vander
Maarel
en 'Functioneelbestuur:vastewaarde in
woeligewaterwereld'vanprofmr.A. vanHall.
Hetboek'DeStaatvanWater-Opstellen
overjuridische, technische,financiëleenpolitiekbesruurlijkeaspectenvanwaterbeheer'van
pro/mr.A. vanHall,profmr. Th.Drupsreenen
mr.H.Havekesomvat196pagina'senkost
79gulden. Hetisverkrijgbaar bijuitgeverij
KoninklijkeVermande: (070)3789880enbij de
boekhandel(ISBN9054587156"). «"

'Waterbeheerinde19een20eeeuwals
opmaatvoorwaterbeheermdekomendeeeuw'
vanprofdr.G.vandeVen,
'Omgaanmetrisico'sbijdezorgvoorde
waterkering'vanprofir.drs.J.Vrijling,
DevierdeNotawaterhuishouding ende
vijfdeNotaruimtelijkeordening: verbaudeninde
planvormingenintegratievanbeleid'vanir.
M. Hofstra,
'Hethete(hang)ijzervande integraleWaterwet'vanmr.H. Havekes,
'Wateralsgeld'van ing.A.Dennemanen
drs.T.Klumpcrs,
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Abonnementstarieven
i n 2000
Doordatdedruk-enpapierkostenweeriets
gestegenzijn,zullenookdeabonnementsprijzen per1januari 2000 ietsverhoogd
worden.Perdiedatumkosteenabonnement inNederland 155gulden.Voorhet
buitenlandgeldtalsabonnementsprijs205
gulden.Dezebedragenzijn exclusiefbtw.

