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WaterkwaliteitszorflinNepal
T.H.L.CLAASSEN,WATERSCHAP FRIESLAND

InhetkadervanhetGSO-programma
(GemeentelijkeSamenwerkingmetOntwikkelingslanden)vandeVerenigingvanNederlandseGemeenten,deVEWIN[waterleidingbedrijven)endeUnievanWaterschappen heeft
WaterschapFrieslandzichopeenvormvan
steun ensamenwerking metNepalesepartners
georiënteerd.Geziendeplaatselijk zeerslechte
waterkwaliteit wordtdiesteun inNepalzeerop
pnjsgcsteld. Het (and behoorttotdearmste
vandewereldenkandemiddelenvoorsanering
zelfnietopbrengen.Het brutonationaal productperhoofd bedraagtca.USSiSoenvertoontnauwelijks eenstijging.
Ditartikeldetitel 'Waterkwaliteitsbeheer
inNepal'meegevenisteveelgevraagd. Van
enigbeheerkannauwelijksgesprokenworden.
Bezorgdheid ismeeropzijn plaats.Erwordt
eenoverzichtgegevenvandewaterhuishoudkundigesituatie,vooralgericht opdeoppervlaktewaterkwaliteit.Daarmeebeschrijft dit
artikel destand vanzakenterplaatseenishet
eenstartpunt voorverdereoriëntatie,verdiepingen hulpverlening.
Gebiedsbeschrijving
Hetkoninkrijk Nepalligt ingeklemd
tussenChina(Tibet)aandenoordkanten
Indiaeldets(zieafb. 1). DitlandlockedHimalayaland isbijna viet keerzogrootalsNederland.Dewest-oostafstand isruim 800 kmen

Afo. 1.

zuid-noordafstand ruim 150km.Vanzuid
naar noorddoetzicheenenorm hoogteverschilvoor.Delaagvlakte(Terai)inhetzuiden
iseenuitlopetvandeGanges-laagvlakteen
ligtglobaal 100 tot200mbovenzeeniveau.
Dezezoneiszo'n 20 kmbreed,beslaat 20% van

metendeelsgelegen tussen 1000en3000men
beslaat45%vanhet land.Inditquahoogteliggingafwisselend landschapmetbergenen
dalen,liggendevalleienvanKathmandu en
Pokhata.Landbouwwordtbedrevenopde
veleterrashellingen. Bijnadehelft vande 22
miljoen inwonerswoontindezeup-anddownregio.Bijdemeesten hetbekendst zijn
debergenvandeHimalaya(Mountains).Deze
bergstreek meteenbreedtevanzo'n50kmis
tweekeerzohoogalsdeAlpenenbeslaat 35%
vanhetland.Achtvantien hoogstebergtoppen(waaronderdeMt.Everestmet8848 m)

WassenenwaterhalendoorvrouwenteKa^bcni

hetlandenkenteen(sub)tropisch klimaat.
Hetisdegraanschuur vanhetland:70%van
Nepal'slandbouwgrond ligthierenhetgebied
levert60%vandegraanproductie (meestrijst).
Danvolgthetmiddengebied (Hills);hetis

OverzichtskaartvanNepalmetdebelangrijksterivierenenplaatsen.

liggen inNepal.Ongeveer 14%vanhetlandis
permanent bedektmetsneeuw.
Dezegeografische schakeringgaatparallel
metgtoteklimaatverschillen.Van(subtropischindeTeraiviagematigd watmengematigdkoud naareentoendra/poolklimaat inde
Himalaya.Bijna80%vandejaarlijkse regenval
- gemiddeld 1530mm- vindtplaatsinde
moesson,vanjuni totseptember.Nepaliseen
waterrijk gebied.Hetteltmeerdan6000 rivieren,waarvan 1000langerdan 10 km.Detotale
lengtevanaldezestromen bedraagt maar
liefst45.000km.Vetderzijnerca.75merenen
8à9.000ponds.Hetaantalstuwmeren isnog
beperkt, maatsterkinopkomst [Swat, 1980;
Gyawali,1991;Bhandariétal,1994J.
Limnologisch onderzoek en
kwaliteit oppervlaktewater
Hetwaterkwaliteitsonderzoek inNepalis
nogzeerbeperkt.Hetgebrekaanfysieke faciliteiten,deskundigheid (tweederdevande
Nepalesen isongeschoold)endeslechte
beteikbaarheidvangrotedelenvanhetland
leiden totweiniglimnologischestudies.Het
aantal laboratoria isbeperkt,evenalsdehoeveelheidaanwezigeapparatuur enanalisten.
Eriseenlaboratorium inPokharavoorhet

30

H20

iO'i998

PLATFORM

Pokhara Fishery Project [Swar, 1980].Twee
andere laboratoria voor visproductie staan in
Trisuli en in Kulekhani. Voor drinkwateronderzoek bezit deNepal Water Supply Corporation (NWSC)een laboratorium. Zij kunnen
fysisch-chemische en bacteriologische bepalingen verrichten, maar doen dat alleen in de
Kathmanduvallei. Nog enkele andere over-

heidsdiensten hebben een eigen laboratorium.
Daarnaast zijn erenkele wetenschappelijke
laboratoria, waarvan die van de Tribhuvan
University en van deRoyalNepalAcademy of
Scienceand Technology de belangrijkste zijn.
AlsNGO met een eigen laboratorium moet de
Environmental and Public Health Organization (ENPHO)genoemd worden (zietabel r).

Fysisch-chemische parameters

Temperatuur
Zwevendstof
Totalehardheid
Fluoride
Basischkarakter
Calcium
Totaal fosfaat
Ammonium
Mangaan
Lood

pH
Totaalaanwezige deeltjes
Chloride
Sulfaat
Zuurkarakter
Magnesium
Ortho-fosfaat
Nitriet
Chroom

EGV
Totaalopgelostedeeltjes
Totaalgesuspendeerdedeeltjes
Zuurstofverbruik
Totaalrestchloorgehalte
BZV
CZV
Nitraat
IJzer
Cadmium

Microbiologische parameters
Totale telling per plaat
Totaal coli-bacterién
Faecale coli-bacteriè'n
Faecale Streptococcen
Biologische parameters
Determinatie bentische invertebraten'
Determinatie fytoplankton'
Chlorofylbepaling
Determinatie zoöplankton 1
Tabel1"

OverzichtvanparametersdiedoorENPHOonderzochtkunnenwordeninoppervlaktewater.
') opeen^lobaalniveau

Tabelï'

Debeschikbareapparatuurvooranalysevanoppervlaktewater

Lijst van beschikbare laboratium-apparatuur
Spectrofotometer (niet in perfecte staat)
Analytische balans
Atoomabsorptie spectrofotometer (AAS)
BZVincubator
Oven
Autoclaaf
Waterbad
Destillatie eenheid voor gedestilleerd water
De-ionisatie apparaat
Koelkast
Destructie-apparaat voorCZV
pH-meter
EGV-meter
Zuurstofmeter
Incubator voor microbiologie
Microscopen

Voor alle laboratoria geldt echter dat er veelal
ad hocen vrijwel geen routinematig onderzoek wordt verricht. Erzijn slechts enkele
laboratoria gericht op metingen van oppervlaktewaterkwaliteit. Vrijwel geen enkel laboratorium isgeoutilleerd voor zowel fysischchemisch, bacreriologisch en biologisch onderzoek [Karmacharya &Shrestha, 1991].
Swar [1980]en Shrestha [1995a]geven een
review van verricht werk [zieook McEachern
in Bhandari etal, 1994en Bhandari, 1996].
Opmerkelijk is het aantal buitenlanders, dat
bij dat onderzoek betrokken was.Demeren in
het hooggebergte van deHimalaya zijn daarbij
blijkbaar het populairst, gezien de hoeveelheid
en omvang van dit onderzoek. Ook de meren
in midden-Nepal zijn redelijk onderzocht, in
tegenstelling tot de velerivieren. Het onderzoek in ponds richt zich hoofdzakelijk op de
bacteriologische kwaliteit. Hierna volgt een
bespreking van de belangrijkste watertypen.
Hooggebergte meren
Löffler [1969]onderzocht zoöplankton in
drie meren (TsolaTso,Gorakshep en TuaTso),
Ferro [1979]en Okino &Satoh [1986] onderzochten LakeRara (Nepals grootste meer met
een oppervlakte van bijna 10km2 en een diepte
van gemiddeld 100m).Aizakietal. [1987]
onderzochten Tilitso;Zutshi [1991] onderzocht
negen kleinere meren in de noordwest-Himalaya;Gosso etal. [1993]onderzochten negen
meren in de Khumbu valley (Saragmatha
National Park),waarvan LakePyramid de
grootste is;McEachern &Shrestha [1995]en
Shrestha [1995b] tenslotte onderzochten
Gosainkunda, een voor deHindoes bijzonder
(heilig) meer. Eens in hun leven worden zij
geacht dit meer als een pelgrimage te bezoeken tijdens het Janipurnima festival. Het meer
zou zijn geschapen door degod Shiva.
De meren in het hooggebergte zijn, voor
zover onderzocht (ultra)oligotroof Met een
chlorofylgehalte van < 1 ug/1en een doorzicht
van 16m isLakeRara ultra-oligorroof Hetzelfdegeldt voorTilitso, al ishet doorzicht
beperkt door zwevend materiaal van glaciale
oorsprong.Gosainkunda ismaar 25m diep,
doch ook ultra-oligotroof Het doorzicht
bedraagt 12-13m e n e e n toenemend chlorofylgehalte tot een diepte van 20m duidt op fotoïnhibitic in de bovenste waterkolom. De door
Gossoetal. [1993]onderzochte meren in het
Sagarmatha National Park zijn ook oligotroof
maar bevatten iets meer diversiteit aan fytoen zoöplankton. Fosfaat wordtgenoemd als
limiterend nutrient. Fosfaatgehalten nemen
globaal met een factor 3toe van de Mountains
naar de Hills en nog eens met een factor 3naar
deTerai.Zutshi [1991]vindt diatomeeè'n als
veruit de meest abundante groep in het fytoH2O
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plankton van negen meren in de noordwestHimalaya.
Overige meren
Als tweede groep kunnen de studies van
de meren in het middelgebergte genoemd
worden. Vooral drie meren rondom Pokhara
en twee meren in de Kathmandu-vallei zijn
het meest onderzocht. Hickel [1973] onderzocht vier meren rondom Pokhara (Phewa Tal
Begnas Tal,Rupa Tal en Khaste Tal);Swar&
Fernando [1979]en Nakanishi etal. [1984] de

22ug/1en 37ug/1wordt Phewa Tal als mesotroofen BegnasTal en Rupa Tal als matigeutroof aangemerkt. Het verloop van het doorzicht van Phewa Talgedurende vijf opeenvolgende studies [van 1973tot 1992verlopend van
1,7-4,7tn, 1,25-4,1m, 2,0-2,6m, 2,5m naar
2,1m)geeft aan dat enige eutrofiëring
optreedt. Op basis van doorzicht en chlorofylgehalten (voor beide ondiepe meren resp.6en
8 ug/1en i,6en 1,4 m)zijn Taudaha en Nagdaha mesotroof De waterplantengroei neemt
echter sterk toeen er dreigt verlanding en

Aanleg van rioleringtePaton

eerste drie hiervoor genoemd; Swar [1981]
alleen Phewa Tal.Lohman etal. [1988] onderzochten de drie bekende Pokhara-meren, alsmede Taudaha en Nagdaha in de Kathmanduvallei.De legende geeft aan dat deze beide
meren zijn overgebleven van een eens zeer
groot meer in de vallei. Door een goddelijke
slag van Manjushree met een zwaard bij Chobar isde vallei leeggestroomd en restte een
vruchtbare vlakte met beide kleine meren.
Deze meren worden regelmatig met pelgrimages vereerd. Deze en veleandere meren werden
onderzocht door Jones etal. [1989].Oli, ten
slotte,beschrijft richtlijnen voor behoud en
beheer van Phewa Tal [1995]en Bagnas Tal en
Rupa Tal[1997].
Hickel [1973]typeert de fytoplanktongemeenschap van de Pokhara-meren als een diatomeeën-, desmidiaceeën- en dmoflagellatengemeenschap. Nakanishi etal [1984] vinden
ook blauwalgen (Microcystisaeruginosa,Anabma
ojjinis en Aphaitocapsa sp.)als abundante taxa.
Lohman etal. [1988]vinden in BegnasTal en
Rupa Tal ook weer Microcystisaeruginosa en
overigens veel diatomeeën. Met een gemiddelde diepte van resp.7,6m, 4,6m en 2,3 m, een
maximumdoorzicht van resp.4,1m, 3,5m en
2,5m en chlorofylgehalten van resp.8 ug/1,
32
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sedimentatie van beide plassen. Waterplanrenonderzoek isvrijwel niet uitgevoerd. Opmerkelijk isde macro-ionensamenstelling van deze
meren in midden-Nepal. Calcium-bicarbonaat
typeert deze meren, terwijl het chloridegehalte
opvallend laag is(gemiddeld voor deze vijf
meren 2,6mg/l).Voor negen hooggebergtemeren vermeldt Zutshi [1991]een gemiddeld
chloridegehalte van 12,6en Gosso etal. [1993]
van 0,4 mg/l. Demeren m de Hills en Terai
zijn van nature stikstofgelimiteerd, vanwege
de lageN-gehalten in de bodem. Meren met
de laagste stikstofgehalten zijn overwegend
grondwatergevoed.

Ponds
Nepal kent een groot aantal (8à9.000) vijvers, deels met een natuurlijk aanzien (ponds)
en deels verhard (tanks).Zij zijn van groot
belang voor de plaatselijke bevolking. Deze
ponds worden gebruikt om te baden, als waswater, drinkwater, offerplaats (als surrogaat
voor 'de rivier'), als brandbluswater, als visvijver en als sociale ontmoetingsplaats. Een aantal ponds raakt verwaarloosd, issterk vervuild,
is vrijwel zonder water ofisvolgegroeid met
vegetatie. Yadav&Mishra [1982] onderzochten
ponds in de Kathmandu-vallei op het voorkomen van bloedzuigers; Yadav etal. [1983] deden
onderzoek in vier visponds,eveneens in de
Karhmandu-vallei; Maharo &Yadav[1984]
inventariseerden de macrofauna in twee ponds
in het Mahottary-district; Shrestha &Manadhar [1987]onderzochten een aantal ponds in de
Kathmandu-vallei op het voorkomen van
aquatische schimmels.Jones etal. [1989] tenslotte verrichtten onderzoek in een groot aantal wateren, waaronder ponds in midden- en
zuid-Nepal.
Jones etal. [1989]hebben het meest uitgebreide onderzoek in dit watertype uitgevoerd,
vooral gericht op de macro-ionensamenstelling. Die is vrijwel steeds van het calciumbicarbonaattype. Geen van de meren in het
middelgebergte en geen van de ponds kan als
oligotroof worden aangemerkt. De meeste
ponds zijn meso- ofeutroof. Momenrecl zijn
vele ponds sterk geëutrofiëerd: bedekt door
kroos ofkroosvaren ofovergroeid met andere
waterplanten ofsterk groengekleurd door
overmatige algengroei. Biologisch onderzoek
in de ponds iszo beperkt dat vrijwel iedere
inventarisatie leidt tot 'new records'.Yadav&
Mishra [1982]vinden vier algemene bloedzuigers, die ook in ons land voorkomen: "The speciesare new records for Nepal". Yadavetal.
[1983]vinden in vier ponds 27 macrofaunataxa, meest Chironomiden, Oligochaeten en
Gastropoda. Mahato &Yadav [1984]vinden in
twee andere ponds dezelfde drie dominante
groepen macrofauna-taxa. Een zachte modderige bodem ishiervoor bepalend, en de eventu-

Watermanagement in Nepal
Nepal, landlocked between China and India, has enormous water resources.Main water types
are rivers,lakes and ponds.An overview isgiven ofthe main water types and their quality. In
themountain areasurface water isstill clear and oligotrophic. However, someparts of the
country suffer from water shortage aswell as from water pollution. Especially the Kathmandu
Valleyloses water, resulting in water shortage, while the main river (Bagmati) isseverely polluted. Water-related diseases are abundant. Some aspects ofdrinking warer and water-related diseases arepinpointed. Because ofthe poverty ofthis country, support from abroad isnecessary to
tackle these problems. Some possibilities for restoration projects are mentioned, which could be
supported by the Netherlands Inter-municipal Development Co-operation Programme.
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CZV uitgezet tegen meetpunten

BZV uitgezet tegen meetpunten

•89
'91/92
-•89
-'91/92

Ortho-fosfaat gehalte uitgezet tegen meetpunten

Ammonium-gehalte uitgezet tegen meetpunten

'89
'91/92
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m

IV

meetpunten

Legendameetpunten:
Sundanjal,7kmvanafdeoorsprong;
Pashupatinath,zokmvanafdeoorsprong;
Thapathali,25kmvanafdeoorsprong;
Sundarighat,28 kmvanafdeoorsprong;
Khokana,35kmvanafdeoorsprong.

Aft).4

EngewaterkwalïtettsdatavanhetwatervandeBagmatiRiverinKathmandu.Punt1 ligtbovenstroomsvandestad,punt5benedenstrooms[naarShrestha&Sharma, 1596a].

eleaanwezigheid van waterplanten bepaalt in
sterke mate de abundantie van de macrofauna.
Shrestha &Manandhar [1987]tenslotte onderzochten vijf ponds in de Kathmandu-vallei en
vonden zes soorten aquatische schimmels, "as
new records for Nepal".
Rivieren
Veruit het omvangrijkste watertype wordt
gevormd door rivieren en bergstromen. De
afwatering van het Nepalese deel van het
Himalaya-massief vindt grotendeels via drie
grote sttomen (KatnaliRiver in het westen,
Narayani Rivet in het midden en SaptiaKoski
River in het oosten] plaats.Deze rivieren ontspringen in het hooggebergte. Enkele kleinere
rivieren (waaronder deBagmati,Rapti, Kamla
en Kankai] beginnen in het middengebergte
en wateren ook in zuidelijke richting a£ Uiteindelijk komen zij tezamen in de Ganges.
Ondetzoek aan de rivieren is opmerkelijk
beperkt van omvang. Rundie etal. [1993]
onderzochten bijna 60bergstromen in de
[noordelijke) regio's vanAnnapurna, Langtang
en Everest.Zij vonden 47 macrofauna-taxa,
vooral behorende tot degroepen Ephemeroptera, Trichopteta, Diptera en Plecopteta. Smith
etal [1996]deden hun onderzoek in het zuiden

van Nepal in de stroomgebieden van de Karnalien Narayani Rivers.Zijgeven een beschrijving van 'the aquatic wildlife' bezien vanuit
biodiversiteit en soortbescherming. Genoemd
worden onder andere de rivierdolfïjn, twee
krokodilsoorten, otters, schildpadden, en
diverse soorten (water)vogels.Meest onderzocht isechter deBagmati River in en rond
Kathmandu. Karmacharya &Shrestha [1991],

Tabel2

Shrestha etal. [1992]en Shrestha &Sharma
[1996a]beschrijven de waterkwaliteit van deze
sterk vervuilde rivier.
Vanaf 1988zijn er waterkwaliteitsgegevens
van de Bagmati River. "The pleasant mountain
stteam changes into asewerage channel while
flowing through Kathmandu within onlya
few kilometers" [Shrestha, 1995a].Vanaf 1988is

Overzichtvandeeerstezuivenn^srcsultatenvanhethelqjytenjïlter bijDhulikhelHospital

Parameters
CHEMISCHEKWALITEIT
Totaalgesuspendeerde deeltjes
Ammonium
Totaal-fosfaat
BZV
CZV
BACTERIOLOGISCHEKWALITEIT
TotaalColi-bacteriën
E. Coli
FaecaleStteptococcen
CystenvanE.ColienE.histolytica
TrophozoitevanE.histolytica

Eenheid

Influent

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

63,8

1,8

19,6

0,04

1,6

0,67

96,0
124,0

Effluent

97
99
74
97
85

3,o
18,2

col/ml
col/ml
col/ml

1028000

55

800333

12

-

waargenomen
waargenomen

130350

Rendement%

99
99
99

4
afwezig
afwezig

100
100
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alleen maar een verslechtering waargenomen
(afb. 4).Desnelgroeiende bevolking van een
miljoen inwoners en de toenemende bedrijvigheid lozen alle afvalwater (en veel vast afval)
geheel ongezuiverd. Naast huishoudelijk en
traditioneel industrieel afvalwater vormt ook
vervuiling met micro's (kleurstoffen, landbouwbestrijdingsmiddelen, ed.)een toenemend probleem.
Wetlands
Deels overlappend met de hiervoor
genoemde vier watertypen is recent veel aandacht gegeven aan de wetlands.Vanuit de
IUCN-Nepal zijn vooral de wetlands in de
Teraigeïnventariseerd. Dat zijn de meer productieve wetlands;de interactie mens-natuur
iser groot en die regio is relatiefgoed bereikbaar.Naar aanleiding van een workshop in
1593verscheen de symposiumbundel over veiligstelling van wetlands [Bhandari etal.,1994].
Een systematische inventarisatie van 163wetlands in deTerai verscheen van de hand van
Bhandari [1996].Daarin ishet item 'Limnology'
(data and information on water quality of the
site)voor slechts 17wetlands voorzien van'Yes'.

Zuivering van afvalwater
Nepal bezit slechts enkele afvalwaterzuiveringsinstallaties. Kort na 1974werd inBaktaput met steun van het Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit een afvalwaterzuiveringsinstallatie aangelegd. Deze uit
vier comparimenten bestaande oxidatiepond
ontlast echter maar ruim de helft van Bhaktaput. Zo'n 40%van het afvalwatet gaat nog
ongezuiverd de rivier in.De installatie werkt
echtet ingeen enkel opzicht. De beluchtingspompen zijn stuk en de bekkens zitten vol
slib.Deoverige 60%wordt dus ook niet gezuiverd. Met geld van deWereld Bank zijn in
Kathmandu rond 1979twee installaties
gebouwd door NWSC.Beide installaties (Dhobighat en Khodku) hebben echter nooit volledig en maar zeer kort enigszins gewerkt voor
een deel van het afvalwater van destad. Reide
installaties zijn ook van het type oxidaticpond

Tabel3

Eenvandevelelozingspijpen indeBhisnumori(Kathmandu

met - voor Khodku - chlorering als laatste
stap.Alsnel na de ingebruikname raakten de
bassins vol met slib.Dat isnooit geruimd.Al
in 1991werden stappen ondernomen tot herstel van deze zuiveringen, echter tot nu toe
zonder resultaat.
In de zomer van 1997is in Dhulikhel, een
dorpje ca. 32km ten oosten van Kathmandu,
een voot Nepal eerste helofytenfilter aangelegd met een horizontaal en een verticaal
doorstroomd bed. Het afvalwater van het ziekenhuis wordt daar gezuiverd. De gehele
(afval)waterstroom vindt onder vrij verval
plaats,zodat geen energie nodig is.Alna drie
maanden is het tiet (Pliragmiteskarka)goed
aangeslagen en dezuiveringsresultaten zijn
goed (zietabel 2).

Drinkwatervoorziening
In de Himalaya wordt oppervlaktewater
gebruikt alsdrinkwater. Omdat in het midden
en zuiden van Nepal, zeker buiten de moesson,
er een tekort aan oppervlaktewater is, wordt
veelgrondwater opgepompt. NWSCis verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in
de Kathmandu-vallei. Elders in Nepal is dat
het Department ofWater Supply and Sewera-

Bevolkingvoorzienvandrinkwater, 1970-1990(bovensterijbevolkingsaantalx1000; ondersterij percentage

ge, behorend tot het Ministry ofHousing and
Physical Planning. Daar isechter geen leidingnet, en is men afhankelijk van bronnen, oude
stenen spouts en ponds. NWSCboort dieper
grondwatet aan in de Kathmandu-vallei. Het
water is bactetiologisch betrouwbaar, maar
bevat vaak te veel ijzer, silicium en ammonium. Daarvoor iszuivering nodig om het
dtinkbaar te maken. Het leidingnetwerk iszo
lek als een mandje: er iseen waterverlies van
40%.Groot probleem isdat de opbtengst snel
achteruitgaat en men steeds nieuwe bronnen
moet aanboren. Deonttrekking van water is
blijkbaar veelgroter dan de aanvulling ervan
[Khadka, 1991]. Het niveau van het diepe
grondwater in de Kathmandu-vallei is hierdoor het afgelopen decennium met zo'n 6 tot
15m en in extteme situaties met 20m gedaald.
In 1992bedtoeg het aantal particuliere en
industriële diepe putten in de stad 334,waarvan er 146dieper zijn dan 245m [Shah,1995].
Dedrinkwatervoorziening is nog ver
beneden peil. Eind 1992had minder dan de
helft (ca.40%)van de bevolking toegang tot
redelijk betrouwbaar drinkwater. Terwijl buiten de steden deze voorziening procentueel
toeneemt, neemt die in stedelijke gebieden af
(zietabel 3).De snelle bevolkingsconcentratie
en -groei en industrialisatie zijn daarvan de
oorzaak.

vande bevolking.]

stedelijk gebied

1970

1980

1990

461

741
80

1196

186
2

862

5756

647

1576

6949

nx1000

6

11

38

%

100
rutaal gebied

34
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6

75

35

nx1000

%
nx1000

%

Vele kleinere particuliere bronnen, de laatstejaren sterk in aantal toenemend, boren
zowel het eerste watervoerende pakket, als het
diepere grondwater aan. Delaatstejaren stijgt
degrondwatetonttrekking enorm. Naast de
hoeveelheid beschikbaar water speelt hier
vooral de vervuiling. Door een onvolledig en
gebrekkig rioleringsstelsel, veleseptic tanks,
vervuilde rivieren en wijd verspreid afval is het
ondiepe grondwater sterk vervuild, niet alleen
bacteriologisch [Shretha &Sharma, 1996b].
Sharma [1990]wijst opde invloed van het toe-
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nemend gebruik van kunstmeststoffen,
bestrijdingsmiddelen, op ongezuiverde industriële lozingen en op de invloed van plaatselijkesterke luchtverontreiniging. Viauit- en
afspoeling komt hiervan veel tot infiltratie.
Het overigens gebruikte oppervlaktewater
isvaak al direct bij de bron bacteriologisch
vervuild, ofraakt dat gaandeweg bij vervoer
naar en gebruik in huis. Gurung [1994} rapporteert over een drinkwateronderzoek rondom
Pokhara. Vermeld worden deWorld Health
Organization richtlijnen voor drinkwater,
onder andere voor de bacteriologische beoordeling. In plaats van die normen, worden
eigen ruimere normen gehanteerd. "As pointed out earlier, the WHO guidelines for bacteriological quality ofwater are considered too
stringent to beapplied for small rural supplies
as this would lead to the condemnation ofvast
majority ofthe existing water supplies in lowincome communities."

minder grote vorm voor, ook in Kathmandu.
Sanitaire voorzieningen zijn minimaal, ...but
the majority defecate in the streets, lanes and
public open spaces or visit nearby fields. Zelfs
in Kathmandu gaat al het rioolwater naar de
rivieren, diegebruikt worden voorbaden en
wassen.The resulting health risks are very
high indeed [WSSC,1984].

Plannen, wet- en regelgeving

Watergebonden ziekten

DeNepalesen raken doordrongen van de
plaatselijke sterke aantasting en achteruitgang
van het milieu. Een aantal omvangrijke plannen getuigt daarvan. Het schort echter aan
uitvoering en handhaving van de vele goede
voornemens. In 1993verscheen het Nepal
Environmental Policy and Action Plan
[National Planning Commission, 1993].Maar
liefst 407actiepunten worden opgesomd,
gegroepeerd in (1)sustainable management of
natural resources,(2)population, health and
poverty, (3)safeguarding national heritage,(4)
mitigating adverse environmental impacts, en
(5)legislation, institutions, education.

Er iseen grote verscheidenheid aan watergebonden ziekten. Naar het overdrachtmechanisme worden vier groepen onderscheiden:
water-borne (bijvoorbeeld cholera veroorzaakt
door bacteriën],water-washed (bijvoorbeeld
hepatitis veroorzaakt door virussen],waterbased(bijvoorbeeld schitomiasis veroorzaakt
door wormen] en water-related insectvectors (bijvoorbeeld malaria veroorzaakt door muskieten
in combinatie met slakken en virussen alsvectoren).Velewatergebonden ziekten komen in
Nepal voor. Burghart [1988]verrichtte een
sociaal-medisch onderzoek in deTerai en vond
dat bij 60%van degezinnen tenminste steeds
een gezinslid last had van diarree. Er werden
echter meer opmerkingen en klachten geuit
over constipatie, immers diarree was dan wel
ongemakkelijk, maar 'normal' and 'part of
life'. Cholera doet zichjaarlijks in meer of

Buiten de Kathmandu-vallei zijn er geen
steden met gesloten rioleringssystemen. Ook
regenwaterafvoervoorzieningen worden node
gemist. In de moessontijd geeft dit grote overlast. Watervervuiling leidt tot steeds grotere
socialeen economische schade.De Bagmati
River wordt ter hoogte van Kathmandu als
biologisch dood beschouwd, terwijl het toch
een belangrijke bron voor de drinkwatervoorziening is.Bovendien geeft de parallele ligging
van riolering en waterleidingbuizen (met lekken en gebrek aan onderhoud) aanleiding tot
extra problemen. Juist vanwege de grote problemen in deKathmandu-vallei verscheen in
1994een uitgebreide studie van dit gebied
[Stanley International, 1994]. Opnieuw wordt
een actieplan gepresenteerd, bestaande uit
14componenten. Het geheel bestaat uit een
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document van 4cm dik. Eenjaar later verschijnt er een 2 cm dik rapport [Shah,1995],
dat het geheel nog eens 'dunnetjes' over doet.
Opnieuw schort het aan de uitvoering. "Many
institutions are presently involved, directly or
indirectly, in the development, preservation
and use ofwater resources. The major are ...(er
worden er zo'n tien opgesomd, TC).Mandates,
responsibilities and the authorities of these
institutions overlap and since they work apart,
there islack ofco-ordination among them."
Verderop wordt dan de oplossing aangedragen:
"Asingle agency todevelop and manage the
water resources and to sustainable use water
in the valley will be instituted. This agency
will be named as Kathmandu Valley Water
Management Office (KVWMO)."Die afkorting
kan aan het opgenomen rijtje van 117vergelijkbare afkortingen worden toegevoegd, opgesomd in het rapport.
Bestaande wetten, zoals deNepal Drinking Water SupplyAct(1989),Pesticide Control
Act(1991)en deWater Resources Act(1992)
worden niet nageleefd. Uitvoering ervan is
verdeeld over vele ministeries en departementen en wordt vooral passief behartigd. Voor
een adequaat waterbeheer ontbreekt het aan
(handhaving van) normen voor drinkwater,
afvalwater en oppervlaktewater. Het Nepal
Bureau ofStandards heeft grenswaarden opgesteld voor industriële lozingen op oppervlaktewater. Niet alleen zijn de normen ruim geformuleerd, implementatie isnog geheel niet aan
de orde [Karmacharya &Shrestha, 1991].Datzelfde geldt voor door Stanley International
[1994]aanbevolen maximum waterkwaliteitsnormen voor vier functies: ruw-water voor
drinkwater, natuur, zwemwater en landbouwwater voor irrigatie en veedrenking.

Verdere ontwikkelingen
Muurteksten zijn in Nepal, vooral in
Kathmandu niet vreemd. Een ervan luidt:
"Water islife, save it", bij het gebouw van
NWSC.Er iseen overvloed aan goede voornemens.Alleen al voor de ontwikkeling van de
Kathmandu vallei somt Shah [1995]41projecten, documenten en rapporten op. Echter het
ontbreekt aan de uitvoering ervan: "Good
intention isnot always enough". Er wordt veel
buitenlandse steun geboden, het aantal NGO's
isgroot. Diverse landen hebben hun eigen
programma, zoals bijvoorbeeld Duitsland
(Urban Development through Local Efforts).
Ook de Nederlandse SNVis hier vertegenwoordigd met een eigen programma. Aandacht
voor waterkwaliteitsproblemen isechter sterk
achtergebleven. Voorbeelden van logge en
nauwelijks van degrond komende projecten
zijn de rehabilitatie van de twee zuiveringen
(Dhobighat en Kodku) in Kathmandu en het
masterplan voor de Bagmati.
H2O
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Degemeentendaarentegen,alspolitiekmaatschappelijk belangrijke en- invergelijkingmetdenationaleregering- stabielefactor,ziengraagverbeteringvandemilieuproblemeninhungebied.Datgeldtondermeer
voorKathmanduenKirtipur.Indezebeide
gemeentenzijn herstelprojecten geselecteerd.
InKathmandu gaathetomdrieponds(Kamal
Pokhari,IkhaPokharienAjimaPukhu).
Opschoningenuitbaggeren is nodig.InKathmandu komtdegrootste vervuilingvanhet
Balaju Industrial District.Voorditgebiedis
eenzuiveringsinstallatie genomineerd. InKirtipur moetTaudahaaangepaktworden.Door
sedimentatieeneutrofiëringdreigt hiervolledigeovergroeimet waterplanten.Daarnaasr
loosteenzuivelfabriek haarafvalwater ongezuiverdopeenbeek,waardooreengedeelte
vanhet(drink)watcrvoorKirtipur enKathmandu vervuildraakt.Zuivering, bijvoorbeeld
meteenhelofytenfilter àlaDhulikhcl,kan
uitkomst bieden.Watverdernodigis,isde
uitvoeringvaneen monitoringprogramma
voordekwaliteit vanhet oppervlaktewater.
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