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KATHMANDU-VALLEI

Hergebruikvanwater
inNepal
InH 2 0 nr. 10van15mei19518schreefTheoClaassen van WetterskipFryslân overde waterkwaliteitszorg inNepal.Inhetkadervan hetGSO-programma(GemeentelijkeSamenwerking met
Ontwikkelingslanden)vandeVNG,VEWINenUnievanWaterschappenoriënteerdeWetterskip
Frysldnzichop eenvorm van samenwerking metensteunvoorNepaleseorganisatiesophetgebied
van waterbeheer.Eindvorigjaar bezochtTheoClaassensamen metRuudKampfvan hetHoogheemraadschap UitwaterendeSluizenvanHollandsNoorderkwartier eendoorde International
WaterandSanitationCentre(IRC) inDelftgeorganiseerdeworkshopinNepaloverafvalwaterproblemen inkleinedorpenindeKathmandu-vallei. Hieronder leestuhun verslag.

Meisjevulthergebruikteflesmarivierwater.
Ingrotedelen vanNepalzijn zowelde
hoeveelheidwater alsdewaterkwaliteit een
bron vangrotezorg.HetHimalayaEye
Hospital inPokhara(tochéénvandeplaatsenmetdemeesteneerslagvanNepal)
bijvoorbeeld wasvorigjaar gedwongentot
hetslaanvaneendiepebron voordewatervoorzieningvanhetziekenhuis.DeKathmandu-vallei spantdaarbij echterdekroon.
Maarookopandereplaatsen inhetland zijn
deproblemen groeiende.DeKarhmanduvalleimeetzo'n 16km vanoostnaar westen
20kmvannoord naar zuid,inoppervlakte
vergelijkbaar meteen vijfde deelvanhet
vasteland vandeprovincie Friesland.Er
wonen echter 1.300.000 mensen ende bevolkingstoename iserschrikbarend groot,circa
zevenprocent perjaar. Deelsgroeit deeigen
bevolking hard;deels vindt immigratie
plaatsuitanderedelen vanhetland enzelfs
uit onder meer noord-India.Indusrrieen
bedrijvigheid nemen toe,zonder passende

milieuhygiënischemaatregelen. Hetzelfde
kangezegd
worden voorde
woningbouw.
Erisnauwelijks enige
vormvan
ruimtelijke
ordening, planning, milieubeleid ensanitatieaanwezig.
Geziende
liggingvan
Kathmandu,in
hetstroomgebied vande regenwater-rivier
Bagmati,endebevolkingstoename,het
waterverbruik endejaarlijks terugkerende
moessons worden dewaterproblemen steeds
nijpender.
Workshop
Deworkshop vond plaats van 2tot 13
november inLalitpur,indebuurt vanKathmandu. EvelineBoltvanhetIRCwerddaar
ondersteund door tweeNGO's:Environment andPublic Health Organization
(ENPHO)andNepalWaterforHealth
(NEWAH).Voordevaktechnische ondersteuningophetgebied vanwaterbeheeren
afvalwaterbehandeling warenTheoClaassen
enRuud Kampfaanwezig.Deworkshop
werd financieel mogelijk dooreen bijdrage
vanhetministerie vanVROM,inhetkader
vanhetProgramma Kennisoverdracht
Drinkwater,Water,Landbouw 1997,onderdeel water.

DebeideNGO's hadden opbasisvaneen
inNederland opgesteld 'Proposalfor
programme andplanning ofworkshopfor
knowledge exchangeandinvestigative
researchinthefield ofsmall scalewatertreatment anddisposalinlow-income,
semi-rural communities intheKathmandu
valley'vierdorpsgemeenschappen geselecteerd voordeelname aandeworkshop:
Kusunti,Siddhipur,PangaenThimi.
Dedeelnemersaandeworkshop vande
viercommunties brachten voorhundorpde
sanitairesituatieendebelangrijkste knelpunten ophetgebied vanhetwaterbeheer
in beeld.Ditgebeurde meteengetekende
plattegrond vanhuncommunity.Vervolgenswerden aandehand vanvoorafgeformuleerdeenquêtevragen devierdorpen
bezochten werddesanitairesituatieende
doordebewoners ervaren knelpunten door
deworkshopdeelnemers objectiefbeschreven.Natweevoorbereidende enviervelddagenwerden algemeneenopdevier communities toegespitste oplossingen besproken.
Ookwerdalgemeneinformatie gegevenover
effecten vanlozingen vanongezuiverd afvalwater.Metdezeinformatie gingen dedeelnemers naar huneigencommunity om
ruggespraak tehoudenenkwamen vervolgensmetsuggesties voorconcretemaatregelen.Daarbij werd onderscheid gemaaktin
korte-termijn maatregelen (realiseerbaar
mer beperktemiddelen)enlange-termijn
maatregelen (niet realiseerbaar zonder
externe financiering). Dieinformatieis
inmiddelsdoor IRC, ENPHOenNEWAH
verwerktineenvoorstelvooreenvervolg:
'Preliminary proposal forapplied researchto
reducewastewater problems inKathmandu
valley,with afocus onhealthandeconomic
benefits'.DoorhetIRC zijn potentiëledonoren benaderd voorfinanciering vande
vervolgprojecten.
Basisgedachte voordeoplossingvande
afvalwaterproblemen indeze dorpsgemeenschappen ishetnuttig gebruik maken van
zowelhetregenwater,hetafvalwater ende
nutriënten uitafval.Deneerslagvaltzeer
onregelmatig verdeeld overhetjaar;80
procent vandecirca 1500mmneerslagper
jaar valrindemaandenjuni,juli, augustus
enseptember, soms meerdan100mmper
dag.Ditmaaktgemengde rioolstelselsmet
aansluitend een afvalwaterzuiveringsinstallatieextreem duur. Watergespoeldewe's
hebben eengroot nadeel.Weproducerenper
persoon ongeveer 50 liter poepperjaaren
H;0
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het recente verleden iseen
grote rioolbuis aangelegd door
Rumali-Trust,maar diverse
huizen zijn hierop nog niet
aangesloten, omdat de pijpleiding midden inhun gebied
eindigtzonder (eind)voorziening.Dit riool magvaneen
nabijgelegen dorp niet worden

Wassendeenwaterhalendemensenbijeentraditionele
spout(stenenwatertap

500liter urine perjaar.Dit spoelen wemet
t5.oooliter water weg.Hierbij gaan kostbare
nutriënten (voedingsstoffen) verloren.Om
eenideetegeven:inZweden zou bijeen
volledig hergebruik van nutriënten uit
afvalwater eenkwartvande kunstmest
bespaard kunnen worden.
Gepleitwordt voorscheidingvanzwart,
grijs en wit (afval)water. Het 'zwarte water'
(night soil)kansamen met dierlijke mesten
andere agrarische afvalproducten verwerkt
worden totbruikbare mest.Het 'grijze
water' kangezuiverd worden in bijvoorbeeld oxydatievijvers.Deafvoer van regenwater('wit water')in deoude dorpen was
oorspronkelijk uitstekend verzorgd.Erzijn,
nu helaassterkverwaarloosde,goten voorde
afvoer van het regenwater naar derand van
dedorpen. Doordit water telaten infiltrerenin bijvoorbeeld vijvers aanderand van
eendorp kan hetgrondwater worden aangevuld inplaats vanhet viaeen rivier afre
voeren.
Hetgevolgvandezemeer doordachte
wijze vanaanpaklijkt ergaantrekkelijk: er
wordt minder water verontreinigd,de
waterzuivering wordtgoedkoper, het
afval(water) wordt omgezet in herbruikbare
(voedings)sroffen enerwordr bespaard opde
aanschafvan meststoffen. Deprocessen zijn
zoeenvoudig dat ineenagrarische gemeenschapalsingrotedelen vanNepaldeuitvoering doordeinwonerszelfgedaan kan
worden.Vanbuitenafzijn nauwelijks materialen nodig.Het hele'watermanagement' is
in tepassen indesociaal-maatschappelijke
structuur.

De vier dorpen
Kusunti ligt aandezuidkant van Patan
(Lalitpur).Het iseennieuwe woonwijk, nu
nogvrijwel onbebouwd, maar snel groeiend.
Inmiddels staan ercirca 200woningen mer
in roraalongeveer 1000inwoners.Woningbouwgeschiedtgeheelzonder planning. In
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dehuizen heeft eentoilet.Overigens kenr
men,zoalsvrijwel overal,open defecation
fields(nabij het dorp voorde vrouwen,
verder wegvoordemannen):duspoepen in
hetopen veld,vanwege het ongezonde
karakter 'shirtingfields'genoemd. Ongeveer
procentvandebewoners lijdt aaneen
vormvan ingewand-ziekten alsgevolgvan
onder meer wormen,dievia huidcontact
voeten)worden opgedaan.
Relevantemaatregelen hier
zijn debouw vanmeer toiletten(voorzwartwater),zuiveringvan het aangevoerde
drinkwater, herstelvande
drinkwater-putten enopknappenvandevijvers (eventueel
voorviskweek).Night soilkan
samen metdierlijke mest en

aangesloten opeen andere
afvoer, omdat deinwoners van
dat dorp voor overmatige
belasting van het oppervlaktewater van deNakhu Khola,een
zijstroompje vandeBagmati,
vrezen.
HetstraatbeeldinSiddhipur:eenoudewaterputenajvoergotenvoorde
Wanneer het afvalwater
ajvoervanregenwaterzijnweliswaarverwaarloosd,maarnogwelintact
vanKusunti,eventueel samen
met het afvalwater vande
andere buurt, kan wordengezuiverd,is
stroverwerkt worden tot bruikbare mest
aansluiting vanbeiderioolstelsels mogelijk
voor agrarisch gebruik.
enkunnen dehuizen vanKusunti aangeslotenworden ophun riolering.Deoprievoor
Panga ligt tenzuiden vanKirripur en
debouw vaneen afvalwaterzuiveringsintenwesten vandeBagmatiRiver.Dit dorpis
stallatie isechter nier haalbaar. Vooralsnog
ietsmeer verstedelijkt danSiddhipur. In
moet dus eenoplossinggezocht worden in
ongeveer970huizen wonen circa5900
het geconcentreerd houden vanzwart afvalmensen.Het dorp ligt opeenheuvel,waarwater door toepassing vanseptic-tanks. Het
door het (afval)water meerderekanten op
slibhieruit kan na compostering inde landstroomt.Drinkwater isgeen (groot)
bouwgebruikt worden.Geprobeerd wordt
probleem,het afvalwater wel.Ongeveerde
eenoverlegvangrondeigenaren te starren
helft watert afvia rioolbuizen,deandere
enverderewoningbouw planmatig telaten
helft viaopendrains.De'septic-tanks' zijn
verlopen.Tezijnertijd moet ereen afdoende
bedolven onder vastafval; dewerkingervan
oplossing voorhet afvalwater komen.
wordt betwijfeld (geenonderhoud).Net als
eldersbestaat ergeen afvalwaterzuivering.
Vanbelangishierdat demensen terplekke
Siddhipur ligt tenzuidoosten vanPatan.
beginnen met het opschonen vandeopen
IndezeNewari-community staan zo'n1200
drains enregelmatigdeseptic-tanks legen.
huizen, waarin bijna 8000mensen wonen.
Het natuurlijke meertje net buiten het dorp
Detweevijvers endiverseputten worden
moet worden opgeknapt engevrijwaard van
niet meergebruikt voordrinkwater. Slechts
instroom van(grijs) afvalwater.
enkeleputten, waarin het water wordt gechloreerd,zijn nogingebruik. Erisdrinkwateraanvoer;echter inderegenperiode bevat
Thimiligt tenoosten van Kathmandu/dit water veelzwevend srof Het water
Patan.Het isvandevierdorpen dedichtst
wordtookbesmetdoor lijkverbrandingen
bevolkte(circa3000huizen enr4.ooo
nabij het innamepunt. Bijna eenkwart van
mensen).Meestknellend probleem vormt

deuitgestrektheid vandeopen 'shitting
fields' rondomhetdorp.Zosnel mogelijk
moeten hier toiletten gebouwd worden.De
aangelegderioleringsbuizen en hetzuiveringssysteem werken niet.Doordeovervloedaangemengd afvalwater gedurende
het regenseizoen zijn debuizen losgespoeld
en isdeaansluiting opde oxidatie-vijvers
verbroken.Scheidingvanzwart,grijs enwit
waterisgewenst,plus herstelvandezuiveringsinrichting.

genbetroffen onder meerdevolgende
onderwerpen:vissenen biodiversiteit,
macrofyten inLakePhewa,algen, met name
blauwalgen inponds,rivieren en rijstvelden,en lastbut not leastde waterkwaliteit
vandeBagmatiRiverindeKathmanduvallei.Dezerivier iszeerernstig vervuild en
ismeereenopen riooldan eenrivier.Alzeer
snel naderegenrijd daalt het waterniveau
naarerglagestanden enkleurt het water
grijs tot zwart.

Dezekorte-termijn maatregelen vragen
daadkrachteneen mentaliteitsverandering
vandebevolking.Kennisoverdracht envoorlichting isdaarbij vangroot belang.Kleinschaligevoorbeeldprojecten kunnen alsstart
dienen.Schoonmaakfeesten indedorpen
vangen meer vliegen ineen klap.Voor
(srructutele)lange-rermijn oplossingen is
vaakeennaderesrudie,onderbouwing en
invullingnodig.Meteencase-studyovet
een fictieve community wisten dedeelnemers ophet einde vandeworkshopgoed
aan tegeven wat moestgebeuren, onderscheiden inkorte-en lange-termijn maatregelen.Beheeren financiering zijn daarbij

DetweeNederlandsebijdragen pasten
goedinhetprogramma.Theohieldeeninleidingover 'Water management inalarge
Dutch, agricultural used catchment areaof
shallow lakes'.Het Frieseboezemsysteem is
totnu toevooralingericht enafgestemd op
landbouwkundige behoeften. Moet met het
oogopdetoekomst (zeespiegelstijging,
bodemdaling enklimaatvetandering) gekozenwordenvooreen technologische ofvoor
eenecologischeaanpassing van het waterbeheer ?Gepleit wordt voor het laatste.Ruud
hieldzijn bijdrage over 'From sewageto
(re)usablesurface water'.Delaag-technologischeafvalwaterzuivering viaeenconstructed wetland met nogeen
bruikbaar effluent iseenvan
deoplossingen voorontwikkelingslanden, zoalsNepal.

Hoe nu verder?
Om metdesloganvaneen
bekendevoetbalclub tebeginnen:geenwoorden maar
daden.Erzijn inmiddels zoveel

Hetafvalwateruitde'shittingfields'looptlangsde
moestuinen.Dezemanopblotevoetenprobeerthet
bezonkenslibuitde.greppeltehalen.

groteknelpunten. Menhad nu al,tijdens de
workshop,gehoopt opconcrete realiseerbare
maatregelen voor hun problemen.Indit
opzichr leverdedeevaluatie vandeworkshopeenbeeld opvanenigeteleutstelling
overhetgemis aan dieconcrete oplossingen
opdit moment.

leveren aandeaanpakervan.Voorsimpele
en korte-termijn oplossingen kandatook
goed.Schoonmaakfeesren organiseren.
Bewustzijn, verantwoordelijkheid en saamhorigheid moeren zorgdragen voordie
eersteaanpak.Alshetaandedeelnemers van
deworkshop ligrmoet er,merenige ondersteuning vandebetreffende gemeente,veel
mogelijk zijn.Voorlange-termijn oplossingen,diebovendien vaakveelgeldkosten,is
ookdraagvlaken vertrouwen vanuit de
lokalebevolking nodig.Ontwerp,aanleg,
beheer énonderhoud vormen dekernbegrippen voorsuccesvolle projecten.
Vooralaan darlaatste schorr het nogal
eensbij vanuit het buitenland gerealiseerde
voorzieningen.Alsergeenadequaat beheer
is,ligteenenandetbinnen dekortstekeren
stil offunctioneert nier meer:zie bijvoorbeeld degrote zuiveringsinstallaties
Dhobighat enKhodku.Deoxidatievijvers,
met veelwestersgeldgebouwd,staandroog
enzijn deelsingebruik alsvoerbal-ofcrickerveld.Naast eengoed beheer isexrerne
financiering onontbeerlijk. Erkan gestatt
wotden metkleineteovetzienbare projecten.
Aleerderzijn er tijdens dePUGA-missie
eind 19517 projecten aangereikt, zoals het
opknappen vanenkelemeren.Herstel van
IkhaPokhari-eenverwaarloosdeen met
planten overgroeid meer in Kathmanduheeft daarbij een hogeprioriteit gekregen.
Realisatievan dat hersreikanalsvoorbeeld
dienenvoorveleandereprojecren.De
VerenigingNederland-Nepal ondersteunt
dit project. VanuirNepalis Kathmandu
Metropolitan Citydetrekkende en uitvoerendepartij, terwijl een nabij
gelegen schoolereen lesbrief
overwilmaken.Wordt -hopelijk- vervolgd.
Voormeerachtergrondinformatie
kunnengeïnteresseerdencontact
opnemenmet
TheoClaassen(058)1339691 en
RuudKamp/{02.99)39 1377. *[

OxidatievijversbijThimikunnende
moessonregensnietverwerken.

Bezorgdheid over milieu
Voorafgaand aan deworkshop vond de
'First International Conference on Environment andAgriculture' inKathmandu plaats.
Hieraan namen circa500deskundigen deel
uit 27landen,waaronder tweeuit Nedetland(TheoenRuud),dievrijwel unaniem
hun bezorgdheid over het milieu inNepal
lietendootklinken.
Deenkeleover water handelende bijdra-

goedevoornemens en plannen
oppapiergezet.Het komt nu
aanopuitvoering.Deplaatselijkebevolkingspeelt daarbij
eencruciale rol.Zij staan dicht
bij (degevolgen van)de
milieuproblemen, hebbener
dagelijks last vanen kunnen
en moeten zelfeen bijdrage

Groentewasseninderivier.Hetwaterissterkvervuild.Geenwonderdat
veeltoeristenziekworden.
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