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Microbiologie en
drinkwatervoorziening:
eeneeuwige relatie
Watervormrhetgrootstedeelvanons lichaamsgewicht.Hetblijftgemiddeldeen maandinhet
lichaam.Dataande kwaliteitvandrinkwaterhogeetsenwordengesteldspreektvoorzich. We
vindenhetbovendiendegewoonstezaakterwerelddatgoedwateronsvoortdurend terbeschikking
staat. DickvanderKooij'vanKiwaNVsprakonlangs bijzijnbenoeming tothoogleraar inde
milieumicrobiologicaandeLandbouwuniversiteit Wageningenoverderelatietussenmicrobiologie
endedrinkwatervoorziening. Hierondereensamenvatting vanzijninaugurelerede, waarin hij
duidelijk maaktdatbetrouwbaardrinkwatergeenvanzelfsprekende zaakisendatop microbiologischgebiedvoortdurendewaakzaamheidgebodenis.
Prof.dr. ir. D.vanderKooij.
Alvoorhet begin van onzejaartelling
werden inonslandplaatselijk maatregelen
genomen omdevoorzieningvangoed
drinkwater veiligtestellen.Hiervan getuigenonder meerdeinhetduingebied aangetroffen waterputten uit deKeltische
periode.DeRomeinen maakten eenbegin
met deaanlegvan waterleidingen (van
lood),maar met hun vertrekomstreeks400
jaar naChristus verdweenookdewaterleidingtechniek.
Doordesterke bevolkingstoename inde
steden inde 17een 18eeeuwnam debehoefteaangoeddrinkwater flink toe.Het plaatsenvan handpompen voldeed maar vooreen
deelaandezevraag.Ookuit het gezegde
'Loopnaar depomp'blijkt dat dezevoorzieningverrevanideaalwas.
In 1853,meerdan 1400jaar nahet vertrekvandeRomeinen, werd inAmsterdam
deeerstedrinkwaterleiding van Nederland
aangelegd. Ruim 100jaar later, omstreeks
1970,wasmeer danppprocent vandebevolkingvanNederland aangesloten opeen
drinkwaterleiding.

De periode vóór 1900
Cholera en drinkwatervoorziening
Eind 18eeeuwwashetaantal inwoners
inNederland toegenomen tot ruim twee
miljoen personen.Vooralindestedengroeidedebehoefte aanvoorzieningen voorgoed
drinkwatet endeafvoer van afval. Bijeen
bezoekaan Amsterdam in 1811 droeg
Napoleon hetstadsbestuur opzorgtedragenvooreengoede drinkwatervoorziening
doormiddel van waterleidingen. In1815
werdNapoleon bijWaterlooverslagen ende
plannen werden niet uitgevoerd. In dezelfde
tijd begon deverspreidingvancholera vanuit dedelta vandeGanges,het huidige
14

H20

241998

Bangladesh.Deziekte bereikteRusland in
1830enverspreiddezichvervolgens naar
Europa ineenwereldwijde epidemie.Medio
1832werden inNederland deeerstegevallen
waargenomen inScheveningen.In 1832en
1833 stierven opeen bevolking vancircadrie
miljoen personen meerdan 10.000mensen
aandecholera.
Eenvolgendeepidemiemaaktein1848
en 1849zelfs meerdan 20.000 slachtoffers.
JohnSnow,eenarts in Londen,ontdekte dat
veelvandegebruikers vaneen waterpomp
cholera kregen.Het afsluiten vandeze pomp
leiddetot eenstetkeafname van het aantal
ziektegevallen.Het zouechtet nog lang
duten voordat deconclusiedat verontreinigdwatercholeraoverbracht algemeen
werdaanvaard.Weldronggeleidelijk aan
het besefdoot dat hygiënebelangtijk was.
In 1866brak inNederland voordezesde
maaleencholera-epidemie uit.Eencommissie'Totonderzoek vandrinkwater' werd
ingesteld.Dezecommissiemoest het verbandonderzoeken tussendekwaliteit van
hetdrinkwater enhet optreden vancholera.
Decommissie kwam tot deconclusie dat
drinkwater alleen cholera rechtstreeks verspreidt wanneer het isvermengd met uitwerpselen van choleralijders.
Binnen een tientaljaren werden waterleidingbedrijven opgericht inDen Haag
(1874),Rotterdam (1874)enLeiden(1878).
Daarna volgden veleandere steden waaronderNijmegen (187p),Groningen (1881),Dordrecht (1882),Utrecht (1883),Gouda(1883],
Arnhem (1885)etc.Inhet westen van het
land werden vooralduinwaterbedrijven
opgericht.

Omstreeks tpoowarener60waterleidingbedrijven met een totaledrinkwaterproductie van63miljoen m'. Ongeveer eenderde vandebevolking washierop aangesloten.Voorheteinde vande ïpeeeuw
beteiktedecholera Nederland nogenkele
malen.Hetaantal slachtoffers bleefbeperkt
tot enkele honderden.
In totaaleistedecholera inNederland in
deïpeeeuwmeerdan 65.000 slachtoffers.
Hetaantalgevallen vanbuiktyfus indeze
periode wordt openkele tienduizenden
geschat.Tyfus encholerazijn nogsteeds
zeergevreesdeziektes.Tussen ïppi enipp5
wetden meer daneenmiljoen gevallen van
choleragerapporteerd inZuid-Amerika,met
ruim 10.000doden.InNederland wordt
tegenwoordig nogslechts zeer incidenteel
eengevalvancholera waargenomen. In dergelijke gevallen betreft het personen die
dezeziekte in het buitenland hebben opgedaan.
Microbiologie:eenindrukwekkend begin
Antoni vanLeeuwenhoek wasdeeerste
die(in 1676) micro-organismen, waaronder
bacteriën,zagenbeschreef Wezenlijke vorderingen ophetgebied vande microbiologie
werden echter pasinde ïpeeeuw gemaakt.
In 1867weerlegdeLouisPasteur met een
overtuigend experiment deopvatting dat
levenspontaan uit dodematerie kan ontstaan.Tienjaar laterleverdeRoberrKoch
herbewijs dat micro-organismen ziekte
kunnen verootzaken.
In 1881 ontwikkelde Kocheen werkwijze
om bacteriën tekwekendootgebtuik te
maken vaneenvastevoedingsbodem.Deze
eenvoudige,maar revolutionaire werkwijze
werd vrijwel direct algemeen toegepast voor
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onderzoek vandrinkwater. Dedrinkwatermicrobiologie wasgeboren.

70perjaar)zijn voornamelijk eengevolgvan
eenverblijf inhet buitenland.

Toepassing vandevaste voedingsbodem
leverdegegevensopoverdeinvloedvanvervuilingvanhet wateropdeaantallenbacteriën.Ookdeinvloed vandezuivering
(meestaleenlangzame filtrariedooreen
zandlaag)werdaangetoond. Hetisolerenen
bestuderen vanbacteriën werdmet deze
methode eveneensgemakkelijker. In1884
luktehet Kochomdeveroorzaker vancholerateisoleren.Escherich beschreefin1885
eenbacteriedieingroteaantallen voorkomt
indefeces vangezonde mensen.Dit organisme,Bacteriumcolicommunis, zou later
onderdenaam Escherichia colieen bijzondereplaats innemen bij debeoordelingvan
de drinkwaterkwaliteit.

Optechnisch vlakontstonden echter
problemen. Deduinwatervoorraad bleek te
kleinomaandetoenemendevraagtevoldoen.Hetoppervlakrewater raaktesteeds
meer verontreinigd. Dezuiveringdoor middelvanlangzamezandfdtratie alleenbleek
niet afdoende. Erontstonden smaakproblemenendebacreriologische kwaliteit van het
water wasniet altijd goed.
In 1904verscheen een opmerkelijke
publicatie vanEijkman overhet aantonen
van fecalebesmetting vandrinkwater. Deze
'Eijkman'-methode, dieberustte opeen
incubatie vanhet water metmedium bij
4<J°C,bleefmet enige aanpassingen tot in
onzetijd gehandhaafd.

De periode van 1900 tot 1945
Indeeersrehelft vande20eeeuw nam
hetaantal inwonersvanNederland toevan5
tot bijna 10 miljoen. Eengroot aantal waterleidingbedrijven werdopgericht,vooralop
het platteland. Dehoeveelheid drinkwater
diejaarlijks werdgeproduceerd steegnaar
ongeveer 300miljoen m3.In 1945 wasongeveerdriekwart vandebevolking aangesloren
opeen drinkwaterleiding.
Deinvloed vandezeontwikkeling opde
volksgezondheid blijkt duidelijk uit de afnamevanhet aantalgevallen vanbuiktyfus. In
het beginvande20eeeuwwerdoptalvan
plaatsen nogbuiktyfus waargenomen, maar
defrequentie, dieaanvankelijk 55 per
roo.000inwonersperjaar bedroeg,daalde
sterk naarmate eengrorer deelvandebevolkingvangoeddrinkwater werd voorzien.De
gevallen vanbuiktyfus diethans nogin
Nederland worden waargenomen (ongeveer

De periode van 1945tot 1975
Indezeperiodevond eenzeersterke uitbreiding vandeproductie van drinkwater
plaats.Dieverdrievoudigde tot één miljard
m sperjaar. Infdtratie vanrivierwarer inde
duinen werdgerealiseerd, ondermeer in
Scheveningen (1955)en Leiduin (1957). Er
ontstonden productiebedrijven metzuiveringengebaseerd opopslagvanwater ineen
spaarbekken,gevolgd dooreen combinatie
van fysisch-chemische processen.Voorbeelden hiervan zijn Berenplaat [1966),Andijk
(1968)enBaanhoek(1968).In 1973 werdende
spaarbekkens vandeBrabantseBiesbosch in
gebruik genomen.
Aandevraagnaar drinkwater werdvoldaan.Ophergebied vande waterkwaliteit
diendenzichechter nieuweproblemen aan.
Deaanwezigheid vanendosulfan inde Rijn

Hetaantaldodenper100.000inwonersdoorcholerainNederlandtussen1825en 1925.
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in 1968toonde aandaternstig rekening
moest wordengehouden met deaanwezigheid vanmoeilijk teverwijderen giftige stoffen inoppervlaktewater. Uitbreiding van
het analytisch-chemisch onderzoek leiddein
t974totdeontdekking dat toepassingvan
chloor indezuiveringgepaard gaat metde
vormingvan kankerverwekkende
organochloorverbindingen.
Biologischeproblemen
Indeperiode t945-i975werdveelaandachtgeschonken aanhet opzetten enverbeterenvan het routinematige microbiologischeonderzoek vanhet drinkwater.
Desteeds verder toenemende verontreinigingvanhet oppervlaktewater had echter
ookgevolgen voordemicrobiologische kwaliteit vanhet drinkwater. Ineen leidingnet
werdenborstelwormen waargenomen. In
fdtraten van koolfilters werden hogeaantallenbacteriën aangetroffen. Snoek toonde in
1970aandatozonisatie degroeivanbacteriën inwater versterkte.
Erontstonden discussies overdebetekenisvandeaanwezigheid van virussen in
water.Cyanobacteriën (blauwwieren) die
smaakstoffen produceerden, vermeerderden
zichin despaarbekkens alsgevolgvande
toenemende eutrofiëring. Enindezomer
van 1970werden in oppervlakrewater plaatselijk veeldodewatervogels aangetroffen,
metnameindebuurr van koelwaterlozingen.Inhet water werden hogeaantallen van
debacterie Clostridium botulinum aangetoond.Opnamevanhet botulinum-toxinewasverantwoordelijk voordeze sterfte.

De periode 1975-heden
Na 1975 steegdevraagnaar drinkwater
langzaam.Sinds 1989 isdetotale producrie
vandrinkwater circa 1200miljoen m3per
jaar ondanks deroenamevan debevolking.
Waterbesparende maatregelen enTechnieken hebben kennelijk effect. Deperiode
staatvooral in het teken van het verbeteren
vandezuiveringvoorhetverwijderen van
persistente organische verbindingen. Dit
werd medegestimuleerd doorde strengere
eisenvoorde waterkwaliteit.
Het chloorgebruik werdverminderd om
devormingvan organochloor-verbindingen
tebeperken.Enkele waterleidingbedrijven,
waaronder Gemeentewaterleidingen
Amsterdam, beëindigden hetdoserenvan
chloor aanhet drinkwater voordistributie.
Voordeverwijdering van bestrijdingsmiddelen werden opveelplaatsen, waaronder
Andijk (1976)enKralingen (1977) koolfdrers
indezuiveringopgenomen, aldanniet in
combinatie met ozonisatie.Latervolgen
H 2 O :: 24-1998
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onder meerBerenplaat (1987),Weesperkarspel(ic>92)enLeiduin(1995).
Beginjaren negenrigbleekdat ozonisatiekanleiden tot devormingvan bromaat,
eenkankerverwekkende verbinding.Deze
ontdekking vormdeeenextra stimulans
vooronderzoek naardemogelijkheden om
drinkwater tebereiden met behulp van
membraanfiltratie. Volgendjaar zal
productiebedrijf Heemskerk vanNVPWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland alseerstefull-scale praktijkinstallatie met membraanfiltratie operationeel worden.
Nieuwe microbiologischemethodenennieuwe
problemen
Deeerdergenoemde problemen op
microbiologischgebied vormden eensterke
stimulans vooronderzoek. Dit onderzoek
werduitgevoerd bij de waterleidingbedrijven, het toenmalige Rijksinstituut
voorDrinkwatervoorziening (RID)dat later
opgingin hetRijksinstituut voorVolksgezondheid enMilieuhygiëne (RIVM)en bij
Kiwa.Werkwijzen kwamen beschikbaar
voorhetaantonen vanvirussen in water,
voorhet bepalen van bacteriofagen, het
aantonen vanmutagene verbindingen met
behulpvanbacteriën,dezogenaamdeAmestest,envoorhetbepalenvanhetgehalteaan
groeibevorderende verbindingen in drinkwater.
Erdiendenzichechterooknieuwe
microbiologische problemen aan.In1976
brak in Philadelphia (VerenigdeStaten)een
geheimzinnige ziekte uit onder deelnemers
aaneencongresvoorveteranen.Dezeziekte
diedenaam veteranenziekte kreeg,bleek te
worden veroorzaakt dooreen totdan toe
onbekende bacteriesoort, die Legionella
werdgenoemd.In 1980werden in Engeland
Iegrórie//a-bacteriëngeïsoleerd uit systemen
voorwarmtapwater, nadat wasgebleken dat
gebruikers van dit waterziekwerden.In
Nederland zijn sindsdien honderdengevallenvandeveteranenziekte waargenomen. In
1986bracht deGezondheidsraad eenadvies
uit overhet beperkenvandegroeivan
Legionella-bacteriëninwarmtapwater door
verhogen vandewatertemperatuur tot
boven6o°C. Incidenteel worden nogsteeds
gevallen van legionellosemet dodelijke
afloop gemeld.
Medenaar aanleidingvan berichten uit
het buitenland ontstond in 1984eendiscussieoverdehygiënischebetekenisvande
aanwezigheid van/lero/nonas-bacteriënin
hetdrinkwater. Uiteen landelijk onderzoek
kwam naar vorendat dehoogste aantallen
vandezebacteriën werdenaangetroffen in
drinkwater bereid uitzuurstofloos grond16
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water.Verbetering vandeverwijdering van
methaan bleekdegroei vanAeromonas-hzcteriën indefiltersen inhetleidingnet te
beperken.
Eindjaren tachtig kwameneralarmerendeberichten uitdeVerenigdeStatenen
uit Engelandoveruitbraken vanziekteveroorzaaktdooreenmicro-organisme waarvan
nogniet bekend wasdathetviahet drinkwater werdverspreid.Besmertingmet dit
organisme,eenprotozometdenaamCryptosporidium, veroorzaaktdiarreeenisdodelijkvoorAIDS-patiënten.In 1993veroorzaaktedeaanwezigheid van Cryptosporidium in
hetdrinkwater inMilwaukee(VS)eenepidemievanmeerdan400.000personen. Enkele
tientallen mensenoverleden.Ookin Nederlandzijn Cryptosporidiumen Giardia in het
oppervlaktewater aangetoond.Hetzieter
naar uitdatdevelebarrières indezuivering
eenafdoende verwijdering bewerkstelligen,
maar overbelastingen zuiveringscapaciteit
isnogveel onduidelijk.

Ontwikkelingen op microbiologisch gebied
Beoordelinghygiënischekwaliteit
Deuitbraken vanziekte veroorzaakt
door Cryptosporidium en Giardia luidden
eengeheel nieuw tijdperk invoordebeoordelingvandehygiënische betrouwbaarheid
vanhet drinkwater. Dezeprotozoa zijn in
hogemateresistent tegen desinfectiemiddelen.Zekunnen daarom aanwezig zijn
indrinkwater dataandeeisenvoor
indicatorbacteriën voldoet.
Eennieuwebenadering voordebeoordelingvanmicrobiologische betrouwbaarheidvandrinkwater werd ontwikkeld.
Gegarandeerd moetworden dat deconcen-

tratievanziekteverwekkende micro-organismen indrinkwater beneden een bepaald
niveau blijft. Dezemaximaal toelaatbare
concentratie kanworden berekend opbasis
vaneenacceptabel besmettingsrisico vanr
per 10.000personen perjaar.Dit betekent
minder dan één Cryptosporidium in 30m'
enminderdanéénvirus in3000m3 drinkwater.
InNederland zijn indeafgelopen 50jaar
geenuitbraken vanbesmettelijke ziekten
gerapporteerd dieeengevolgwarenvaneen
onvoldoende zuiveringvanhet drinkwater.
Omeenvolledigbeeld tekrijgen vande
betrouwbaarheid vandezuiveringworden
thansgegevens verzameld overdeconcentraties vanziekteverwekkende micro-organismen in hetruwewater enoverde effecten vanzuiveringssrappen. Helaaszijn de
hierbij gehanteerde analysemethoden voor
hetbepalen vandeprotozoa nog uiterst
gebrekkig.Deopbrengst islaagen onduidelijk isofdeaangetoonde micro-organismen
levensvatbaar enziekteverwekkend zijn.
Besmetting leidingnet
Het isduidelijk datde microbiologische
kwaliteit van het drinkwater tijdens distributieeveneens aandacht verdient.In Nederland wordt drinkwater vrijwel overal zonder
restgehaltevaneendesinfectiemiddel gedistribueerd.Dezesituatie wordt internationaal met argusogen bekeken.Het isnoodzakelijk omopbasisvannieuwe inzichten
allepotentiëlemogelijkheden van besmetting van hetdrinkwater in het leidingnet te
analyseren en waarnodigaanvullende preventievemaatregelen tenemen. Dergelijk
onderzoek kanbinnen enkelejaren duidelijkheid opleveren.
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Voortdurendewaakzaamheid
Ookalsdezedoelen worden bereikt
blijft devraagofde microbiologische
betrouwbaarheid van herdrinkwatet altijd
kanwordengegarandeerd. Ookhet beschikkenovetverschillende watersystemen voor
huishoudelijk gebruikkanrisico'smetzich
brengen.Verhinderd moetworden dar
ongewenste bacteriën zichindergelijkesystemenvermeerderen.Toepassing van
leidingmaterialen diedegroeivan microorganismen nietversterken iseen randvoorwaarde.Daarnaast doenzich in de sttijd
tegenziekteverwekkende micro-organismen
telkens onaangename verrassingen voor,
zoalsdeontdekking vannieuweziekteverwekkers,bijvoorbeeld E. coi;serotype
Oi57:H7ende toenemende resistentie van
allerleimicro-organismen tegen antibiotica.
Tevenswotdt vakergebruik gemaakt van
genetischgemodificeerde micro-organismen.
Duurzame biologischeprocessen
Biologischeprocessenspeleneencenrralerolbij debereidingvanherdrinkwater in
Nederland. In bloemrijke taalgaven vrijwel
allemicrobiologen russen 1900en 1950hun
visieopdewerking van het biologische
zandfiltet.Almeer dan 100jaar is duidelijk
dat langzamezandfiltrarie een vergaande
verwijdering van micro-organismen veroorzaakt.Hetisechtergeen absolute barrière
envooralindewinrerkandewerking
onvoldoende zijn. Eeneenvoudige zuivering
waarbij kan worden volstaan met zandfiltratie behoort inonsland echter definitief
tot het verleden.
Eenwezenlijke functie vandebiologische filttatie ishet verwijderen van afbreekbareverbindingen.Talvan verbindingen
worden omgezetdoot micro-organismen
diezich vermeerderen in het filterbed. Dit
betreft zowel stoffen vanindustriële herkomsralsooknatuurlijke verbindingen.
Doorhetontbteken vaneengeschikte werkwijze kon heteffecr van zuiveringsprocessen
ophetgehalteaan afbreekbare organische
verbindingen in het drinkwater nietgoed
worden bepaald.
Met het beschrijven vandebiologische
processen envan debiologische stabiliteit
zijn grotevorderingen gemaakt. Opmicrobiologischgebied isechtet nogeen aantal
vragen onbeantwoord gebleven.Nog vrijwel
onbekend iswelkemicro-organismenbetrokkenzijn bij devorming van biofilms in
waterleidingen en in filterbedden en welke
eigenschappen hierbij vooralvan belang
zijn. Vergroten vandekennis over biofilmvormingsprocessen ismede vanbelang in

verband merdemogelijkheid dat ziekteverwekkende micro-organismen zoalsMycobacterium enLegionellasoortenzichinbiofilmsin leidingen vermeerderen.
Deconcepten enmethoden diezijn ontwikkeld voor het bepalen vandegroeivan
micro-organismen in (drink]water hebben
inmiddels eengroter toepassingsgebied
gekregen.Hetgebtuik van membraantechnieken bij dewaterbehandeling maakt op
dit moment eenstormachtige ontwikkeling
door.Hetoptreden vanvervuiling vandeze
membranen onder invloed vangroeivan
micro-organismen (biofouling) isechtereen
lastigprobleem.
Eengeheelander werkterrein vormen de
biologische processen dieoptreden tijdens
hetverblijf vanher warer indebodem.
Tweederdedeelvan herdrinkwater in
Nederland wordt onttrokken aan debodem,
enhetgrootstedeelvanhet water dar uit
oppervlaktewater wordt bereid ondergaat
eenbodempassage.Hetdrinkwater van
Wageningen verblijft zelfs ongeveer1000
jaar indebodem. Het kan met recht een
godendtank worden genoemd. Maarzaldit
over 1000jaar nogsteedshet geval zijn?
Biologische processen indebodem hebbeneengrote invloed opde samenstelling
van het water.Zonder deactiviteit vaneen
enormediversiteitvanmicro-organismen in
debodem zouden denadeligegevolgen van
deverontreiniging van water enbodem met
talvanmilieuvteemdeorganische verbindingeneennoggroter probleem zijn.
Onvoldoende kennis isvoorhanden omaan
tegeven waardemogelijkheden enookde
grenzen vandezemicrobiologische activiteit
liggen.Dergelijke kennis isnodig wanneer
wetoewillen naat eenduurzaam gebruik
vandebodem voorde drinkwatervoorziening.

Eeuwige relatie
Almeerdan eeneeuw wordt in Nederland microbiologisch onderzoek uitgevoerd
vanenvoordedrinkwatervoorziening. Eris
dussprake vaneen'eeuwige'relatie.De
ontwikkeling vandesamenleving gaat
gepaard met eensteeds intensiever
gebruik van warer.
Hetgatanderen vandemicrobiologischebetrouwbaarheid van drinkwater vraagtom voortdurende
waakzaamheid. Microbiologisch onderzoekishierbij eenrandvoorwaarde.Dir
onderzoek dient tevens teleiden toteen
duurzame benutting vandebiologische
processen in debodemen bijdezuivering,
aldus profdr.ir.D.vander Kooij. f

Internationale
functies in
watermanagement
voor prins
Willem-Alexander
PnnsWillem-Alexander knjcjt inledergeval
tweeJunctiesinhet internationale watermanagement.Hijwordthonorair lidvande
Wereldwatercommissievoorde21eeeuwenzal
als 'patron'hetwerkvanhetGlobalWater
Partnership ondersteunen. Willem-Alexander
zalzichindetoekomstvooralrichtenopwaterbeheerinOost-Europa.
De'WorldCommissiononWaterfor the
21stCentury'isingestelddoordeWereldwatertaad,dedenktankvooreen wereldwijd
beleidvoordewatersector.Voornaamstedoel
isdevetgrotingvandeinternationale
bewustwotdingenversterkingvandepolitiekebetrokkenheid.DeWorldWarerCouncilis
eennon-gouvernemenrcleorganisatie,gevestigdinMarseille,die160 leden telt,organisatiesuirdewatetsectot.DebelangrijksteactiviteitvandeWereldwaterraad vormthetontwikkelenvaneenlangetermijn-visie voor
warer,levenenmilieu inde21eeeuw.Deze
visiewordtinmaatt 2000tijdenshetreeds
aangekondigdeTweedeWereldWatet Forum
inDenHaaggepresenreerd.
HetGlobalWatetPartnershipisopgerichtdoordeWereldbank,hetUnitedNations
DevelopmentProgramenhetZweedseministerievanOntwikkelingssamenwetking.Her
iseennetwerkorganisatie die intetnationale
milieuafspraken inconcreteprojecten enprogramma'sprobeertomtezetten.Doorregionaletechnischeadviescomites(ondermeer in
zuidoost-Azië,zuidelijkAfrika enZuid-Amerika)wordenknelpunten indewatersectotin
kaartgebrachrenzomogelijk oplossingen
gezocht.
PrinsWillem-Alexander maaktetuimeen
jaargeledenbekendzichopde watethuishoudingtoetewillenleggen. %
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