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Omgaan meteen
wereldwatercrisis
Metdewatervoorzieningopaardeislietdroeviggesteld:eenmiljard mensenhebbenonvoldoende
drinkwater,tweemiljard mensenlevenmetonvoldoendeo/onveiligesanitairevoorzieningen,drie
miljard mensenwoneninstrekenmeteenernstigtekortaanwaterenviermiljard mensenleven in
stedenzonderzuiveringvanhetajWwater, aldusprof.dr.HenkSaeijs, bijzonderhoogleraarWaterkwaliteitsbeleid enDuurzaamheidenHoofdingenieur-Directeur vanRijkswaterstaat Directie
Zeelandinzijn lezing'Omgaan meteenwereldwatercrisis'voordeGezondheidsraad op8oktoberin
Amsterdam.Hierbijeensamenvatting vanzijn lezing.
Slechts 2,5 procent vandehoeveelheid
water opaardeiszoet.Toch iserinprincipe
genoegzoetwatervoornuenlaterominde
behoefte vandewereldbevolking tevoorzien,wantervaltaltijd neerslag.Geschat
wordtdatoplandjaarlijks zo'niro.ooo
kubieke kilometerj!) neerslagvalt.Naverdampingblijft daarvan45.000kubiekekilometer over.Demeestgeloofwaardige schattingvandewaterbehoefte vandewereldbevolkingkomt uitop5.000kubiekekilometer perjaar.
Hetprobleem isdatdie neerslag
ongelijk verdeeld isoverruimte éntijd.Erg
weinig regenvalt innoord-Afrika, delenvan
China,Zuid-Afrika enAmerika engrote
delenvanAustraliëendebeidepoolgebieden.
Waterschaarste isookvaakeenkwestie
vanonwetendheid bijdebevolkingenhaar
leiders.Inveellanden isdebeschikbaarheid
ofdeongelijke toegankelijkheid totdebronnen eengroot probleem.Bovendien wordt
doorwanbeheer veelwater onbruikbaar
doordeslechte kwaliteit ervan.Heelvaakis
hetookeenkwestievanpolitiekeongeïnteresseerdheid.Enalslaatstemaar nietonbe-

langrijkste oorzaakdegrote verschillen tussenarmen rijk.
Hetgrootste probleem metwater isdat
ermondiaaleenexplosiefgroeiende vraag
naarzoetwaterisentegelijkertijd een sterk
afnemend aanbod.Landbouw vraagtde
grootste hoeveelheid water.Dewereldbevolkinggroeit enorm.Tussen i960 en 1990
bedroegdegemiddelde toename75procent.
MaardebevolkinginAziëenAfrika groeide
indietijd metrespectievelijk 158 en135procent.Alsgevolgdaarvangroeitde behoefte
aanvoedselenvindt intensivering vande
landbouw plaats,metnameophetgebied
vandeirrigatie.Inveellanden isdaaromhet
irrigatiewater indelandbouw de belangrijksteconcurrent vanhuishoudelijk water. Met
detoenemende welvaartgroeitde waterbehoefte perindividu.Tenslotte isernog
eenbelangrijke inhaalslagteverwachten
vandetweedeenderde wereldlanden.

triekanzelfs tot90ptocent besparen (bijvoorbeeld DowChemical inTerneuzen]. De
landbouw kanhetwaterverbruik terugbrengen met50procent. Dewereldwaterconsumptiezoumetmeerdandehelft
dalenvanruim 5.000naar 2.500kubieke
kilometer perjaar".
"Dicht bij huis kanalflink bespaard
worden.Bijhethuisvandetoekomst hoort
deregenton ofeenmoderne versieervan,
eenregenwaterkelder. Eenextragrote tuimtevoordeopslagvan regenwater,deenige
duurzame,vernieuwbare bron.Hetwater
wordtgebruikt voordetuin,dewas, de
schoonmaak, hetwassenvandeautoen
eventueel hetdoorspoelen vanhettoilet".
Eigenlijk ishier niets nieuws onderde
zon.DeRomeinen deden hetop vergelijkbarewijzemetwaterbakken naasthethuis.
Dezezijn nogtezienopdeAzoren. Er

"Met onzehuidige technologische kennis moethetmogelijk zijn omineendoorsnee-huishouden minimaal 30procentop
het waterverbruik tebezuinigen.Deindus-

Devraagnaarwaterperwerelddeel.

Devraag naar waterpersector.
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bestaan alwaterbesparende toiletten, maar
het idealehuis omvat eencompleet watervrij toiletwaarinonzeontlasting wordt
opgevangen envervolgens meegegeven inde
gft-bak. Opdiemaniet bespaart eengezin
vanvierpersonen alzo'n60tot70.000liter
drinkwater.
Indekeuken zijn kranen voor drinkwater en voorgezuiverd 'grijs'water, het
afvalwater vandewasmachine,dedoucheen
dewastafels.Detioleringbestaatdan uit
tweebuizen,éénvootmatig enéénvoor
ernstigvetvuild afvalwater. Eendeelvan het
regenwater inderiolen wordt gebruikt voor
infdtratie in degrond.

vuiling.Inditsoortstedenmoeteennieuwe
aanpakgebaseerdzijn opdelokaleculruur en
tradities,btongerichtenkleinschaligmet
gebruikvantechniekendierelatiefweinig
geldkosten".

"Herstedelijke watersysteem heeft ecologischepotenties,maardieworden tot nu toe
slechtsbepetktbenut.Waterindestadiseen
vergeten onderdeelvanderegionale watersystemen.Eenopwaatderinghiervan kan
zowelvoordestedelijke waterenalsvoorde
regionalesystemen alsgeheelpositiefuitwerken".
Indestadvandetoekomst ishetstedelijkewatersysteemeenbelangrijke dragervoor
het stadslandschap.Eengrootdeelvande
neerslagwordt nietmeeronmiddellijk afgevoerd,maaropgeslageninhetoppervlakrewatet,geïnfiltteerd indebodemengebruikt
voorspecifieke doeleinden.Dewaterkringlopenzijn zoveelmogelijkgesloten.Het netwerkvanwatersystemenvormt,samen met
hetgroenenetwerkvannatuurrerreinen,de
ecologischeverbindingrussenstadenplatteland.

De stad van de toekomst
Totnu toeishetstedelijke waterbeheer
indemeesteontwikkelde landenopdeeerste
plaatsgerichtophetvoorkomenvanwateroverlasteneenbevredigendesanitairetoestand,inclusiefafvoer enzuiveringvanhet
afvalwarer. Daarbij wordtonvoldoenderekeninggehouden metdenatuurlijke watet-

"Deidealemegastad heeft watervoorradenindewetlandsindestadenophet
omringendeplattelandenaanvullende watetopslagplaatsen enzuiveringskanalen.Deze
kanalenvoorkomenoverstromingen enzuiverenafvalwater. Eenwaterbesparende
methodevoordezestedenenhun omgeving
isdeinfdtratie ingrondwater,watdevetdampingaanzienlijk tegengaatendruppelinfiltratie bijdeplantenworrels".
"Dusbegin metderestauratievande
watetsystemen.Zorgvoorpreventiedoot het
tegengaanvanverderebodemdaling.Conserveerdoordewatercapaciteit vandestad te
vergroren enontwikkeleen gebiedsgericht
watetbeleid.Debouwvanmeer waterreservoirslijkt geenoplossing.InSpanje bijvoor-

Arme steden
In2025levennaarverwachtingvijfmiljardmensen inmegametropolen endaarvan

Hetsterkdalendeaanbodaanwater.

De beschikbaarheid van waterinEuropa.
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huishouding vandestadenhaar omgeving
endeveleanderefuncties diewaterindestad
enhaat omgevingkanspelen,zoalswaterberging,zuiveringvanwater,watetalsdrager
vanlevensgemeenschappen, landschapsbelevingenwatetgebonden tecteatie.
Bijhevigeregenvalisdecapaciteit vande
tioleringvaakonvoldoende,zodatongezuiverdrioolwatetophet oppervlaktewater
wordtgestoft. Bovendienzijn detiolenvaak
verouderd,wattot lekkagesleidt.Dedaatuit
voortkomendeverontteinigingvandebodem
heeft weeraantasting vanhetgrondwater tot
gevolg.Omvervuilingvanhet watetinde
stadtevoorkomen,laatmendelozingen
zoveelmogelijk buiten destad,benedenstrooms,plaatsvinden.Maatdat veroorzaakt
uiteindelijk verdroging.
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zalwellicht 60procentgebrekhebbenaan
schoonwater.Dezestedenhebbenmaarweinigfinanciële middelen.Daardoor krijgtde
zuiveringvanafvalwatetendekwaliteitvan
dezoetwatervoorraden weinigaandacht.De
rivieren wordentotopenriolenendegrondwarersranddaaltjaarlijks enorm.Hetgevolg
isdatin2025dehelft vandewereldbevolking
ingebieden leeft metwatertekorten alset
nietsverandett.
"Eenduidelijkvoorbeeldhoehet niet
moetisMexico-Stad.WaardeAztekenindetrijdovereenuitgekiend waterbeheerssysteem
beschiktenmetkanalen,dijken,merenen
grondwatersystemen, leidthethuidigeop
Europeseleestgeschoeidesysteemtot rampzaligegevolgen.Destadzaktweg, grondwatervoorradenrakenuirgeputenerisveelver-

isou

ia/u

beeldzijn watervoorraden uit dewetlands
verplaatst naardereservoirs.Het iszeer
kostbaar,maarbovendien ooknietetgwijs,
want wetlandsvervullen heelwat meer
functies dan alleenhetscheppen vanwatetvoorraden".
Destad kanookschoon water leveren
aanherbuitengebied. Stedengebraiken aanzienlijk minder waterdande landelijke
gebieden.Ookisdeverdampingindestad
getinger,omdat ermindergroen isengrote
oppervlakten verhardzijn.Wanneer het
neerslagoverschotals hetwarewordt
gebufferd ineenstedelijkwaterstelselofals
grondwater wordtopgeslagen,kanhetstedelijkgebiedeenbijdrageleverenaanhetoppeil
houdenvandelokaleenregionalezoetwatervoorraad.Inhetlandelijkgebiedkunnende
piekafvoeren vandestadwotdenopgevangen.
H20
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Waterarm land
Voorwat betreft water uit eigen bron
(neerslag)isNederland met gemiddeld
10 kubiekekilometer perjaar een waterarm
land.Nederland isvrijwel volkomen afhankelijk van import vanwater uit het buitenland.IndeMaasenRijn bevinden zich bijna
500dammen, stuwen en sluizen.
Overdehelewereldzijndelaatste100jaar
vrijwelalle214groteinternationalerivieren
volgebouwd metmeerdan30.000grotestuw-

Deverdelingvanzoutenzoetwateroverdeaarde.

meter zoetwater.Degemiddelde afvoer van
deRijn wordtgeschat op70kubiekekilometer (indrogejaren slechts 20kubieke
kilometer en innattejaren tot 150kubieke
kilometer).Dewaterbehoefte ligtopminimaal75kubieke kilometer".
"Regelmatig treedt duseen reëeltekorr
op,dat bovendien wordt vergroot doordat
bovenstrooms deongecoördineerde kunstwerken het water massaal tegenhouden en
bij veelneerslag
allemaal tegelijkertijd dedeuren
openen.Zokan
hetgebeuren dat
begin 1995overstromingen voorkomen langsde
rivieren en eind
1995naeen droge
2.5%zoetwater
zomer de rivieren
extreem laag
staan".

Verdeling zout en zoet
water over de aarde
97.5%zoutwater
1,4biljoenkm1

Walcheren
zoet water
zout water

Deverdelingvangrond-enoppervlaktewater.

"Walcheren
moest altijd toekomen metde

zoetewater snelindeWesterschelde.Inde
zomerwordr viapijpleidingen uit deBiesboschen hetZoommeer water aangevoerd
omdetekorten redekken".
"Jezou ookeenbeleid kunnen voeren
omzoveel mogelijk zoetwater binnen boord
rehouden en in bovengrondse bufferbekkens opteslaan,waar het degelegenheid
moet krijgen in debodem tedringen, zodat
dezoetwatetlens zodikmogelijk wordt.
Hierdoorzaldeverziltingvan sloten
afnemen enisminder watervoorhet doorspoelen nodig.Datisniet alleen peilbeheer
vooragrarischedoeleinden, maar integtaal
waterbeheer vaneen watersysteem".

Friesland
"Eenander voorbeeld van verspilling
komt uit Friesland.Dezeprovincie heeft een
boezeminhoud vanruwweg 60miljoen
kubiekemetet water.Deafgelopenjaren is
gemiddeld zo'n 180miljoen kubieke merer
ingelaten. Ditwasniet allemaal nodigvoor
peilbeheer ofverziltingsbestrijding. Het was
nodigom deintern veroorzaakte vervuiling
door tespoelen naar Groningen,diedaarop
nierzat tewachten endiehet watet met toevoegingen vrolijk doorstuutt naar de

Deverdelingvanzoetwateroverdeaarde.

Verdeling grond-en
oppervlakte water
grondwater99%
10.3miljoenkm-'

oppervlaktewater11
0.1miljoenkm3

grondwater
oppervlaktewater

dammenenstuwmeren.Hietdoorwordthet
watetbeterverdeeld,maardeschaarsteverdwijnt etnietdoor.Vanhetwatetuitstuwmerenverdamptzo'n70procent.

Verspilling door de overheid
"Delandbouw indewereld isdegrootstewatetverspiller. VoorNederland geldr dit
echtet niet.InNedetland verspilt deoverheid,om preciezertezijn derijksoverheid,
gemeenten endewatetschappen, het meeste
water.Voordeverziltingsbestrijding inde
NieuweWaterwegbijvoorbeeld gebruikt de
rijksoverheidjaarlijks circa20kubiekekiloH20
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neerslag.Versimpelt isheteenkom waaronderhet zwaarderezoutewater zit.Bovenop
hetzoutewaterziteenlichterezoetwaterbel.Alsdezomer droogis,wordt het water
door deplanten gebruikt. Het zoute water
werkt alseensoott lifr, totdat hetzoete
water verbruikt isenerverzilting optreedt
indesloten.Doordat oppeil wordt gestuurd
enniet opvootraadvorming indebodem,is
dezoetwatetlens vrijdun,treedt gemakkelijk vetzilting op,waardoor weerdoorgespoeld moet wotdeneneropgrote schaal
vetdrogingoptreedt.Alshet flink regent,
staandepompen volopenenverdwijnt het

Waddenzee.Zoverplaatsen wehet probleem
vanhetenenaar hetandete compartiment,
onsberoepend ophetrechtvangratis innameengratis lozen".
Rekenvooriederekubiekemetet water
bijvoorbeeld eendubbeltje envoordetoegevoegdevervuilingdenormale heffing en
deoorzaakvanalleellendewordt aangepakt,
aldusSaeijs.Hetgeld kanwat hem betreft in
eenBlauwfonds gestopt worden van waaruit
subsidie kan worden verstrekt als bijdtage
indeecologischewederopbouw van 'Nat
Nederland'. f

