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fJ L ^ P R E S E N T A T I E BOEKJE 'SMART WATER S O L U T I O N S ' I N JAPAN

Innovatieve oplossingen
voordrinkwater en
irrigatie inarme landen
Natuurlijk wiliedereenhetliefststromendwateruiteenbetrouwbaarwaterleidingnet.Ookvoorde
ärmsteninontwikkclingslandeugeldtdit.Voldoendeschoonwatervoordrinkwater-enirngatietoepassingen isalleenhaalbaar metbehulpvankleinschaligevoorzieningen.Gelukkig iseropditterreindelaatstejaren veelverbeterd.
VoorhetderdeWereldWaterForum in
Japanheeft hetNetherlands Water Partnershipsamen methetprogramma 'Partners
voorWater',Practica,IRC,Agromisaen
Simavieenhandzaam boekje gemaaktover
succesvolleinnovaties waarmeemeteen
beperkteinvesteringzeerveel'water'-resultaatgeboektkanworden.Hetheet'Smart
WaterSolutions'.Hetisgeen technisch
handboekdat pretendeerteenvolledigoverzichttegeven,maar isbedoeld ombeleidsmakers teinteresseren voor innovatieve
kleinschalige watervoorzieningen in ontwikkelingslanden.Alleinhet boekje beschreven
methoden zijn indepraktijk getestendoor
delokalebevolkingteproducerenente
onderhouden. Eenaantal ontwikkelingsorganisaties,waaronder UnicefenSimavi

Dutch Water Sector
'DutchWaterSector2003-2004'iseenuitgavevanNijghPeriodieken,deuitgevervan
ditvaktijdschrift, dietijdens hetWereld
WaterForuminJapanhetdaglichtziet.Het
iseen roopagina'sdikmagazine,datin
nauwesamenwerkingmethetNetherlands
WaterParrnership(NWP)issamengesteld.
'DutchWaterSector'geeft profielen vande
meesteinstantiesenbedrijven dieinternationaalactiefzijn indewatersector.Ook
gevendeministerieseenbeeldvanwatzij
delaatstejaren enmomentcelondernemen
ophetgebiedvanwater.Hetisdetweede
versievanDutchWaterSector.Deeerste
kwamtweejaargeledenuit. f
UkuntDutchWaterSector2003-2004bestellenviae-mail:dws@nijgh.nlmetvermelding
vanhetajleveradres.Deuitgavekost16,50
eurofexcl. BTW).
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hebbendeafgelopenjaren reedsgoederesultaten metdezevoorzieningen geboekt.
Eengoedvoorbeeld vaneenrecenteinnovatieisdeontwikkelingvandetouwpomp.
Dezepomp iseenvoudigteproducerenen
doordelokalebevolkingteonderhouden.In
Nicaragua ismeteenbeperkte investering
vannoggeen60Amerikaansedollarsper

touwpomp eenzeerhoge wateropbrengst
gehaald.Deplattelandsbevolking heeft met
behulpvantouwpompirrigatie eenaanzienlijkeinkomensgroei weten terealiseren.
Mededoordekorteterugverdientijd isde
pompeengrootsuccesgeworden.UitdeevaluatievanhetIRCbleekdatde touwpomp
zeerbetrouwbaar isenhoogscoortineenvoudigbeheer.Ookopandere terreinen,
zoalsruralewateropslag,irrigatieeneenvoudigewaterzuiveringzijn innovatieveoplossingenbeschikbaar.Indetabelstaateenkortebeschrijvingvanenkeleinhet boekje
besproken technieken.
Depublicatie pretendeert niet het antwoord tegevenopallewaterproblemen inde
wereld.Het boekje beperktzichtot enkele
kansrijke kleinschalige toepassingenvoor
ruraal drinkwater enirrigatie.Met behulp
vandebesproken technieken isversnelde
economischegroeieneenverbereringvande
basisgezondheid eenvoudiger te realiseren.
Techniekalleen isechter nietvoldoendevoor
eensuccesvolleimplementatie. Voorlichting,
beheerengedragsverandering zijn minstens
zo belangrijk.

Eenzogehetentouwpomp,zoalsdieinNicanyua^jebruiktwordt.

besre in staat om onderling van elkaar te
leren en samen te werken aan een gezonde
toekomst, f
DepublicatieSmart WaterSolutionsisvanaf
halfmaart verkrijgbaar bijhetNWP in Delft.
H e n k H o l t s l a g (Practica]
R a i m o n d Hafkenscheid (NWP]
Arie de Kluijver (Simavi)

Afrika
DeNederlandse regering vraagt in Japan
speciale aandacht voor deoplossing van
waterproblemen inAfrika. Dit geldt voor de
vier thema's diezehet belangrijkste vindt:
armoedebestrijding door het leveren van
voldoende schoon water, investeringen van
het bedrijfsleven in dewatersector, het
belang vande landbouw en het milieu en
tenslotte deklimaatveranderingen en hun

Detouwpompkostnoggeen60Amerikaansedollarengeeftgoederesultaten.

komendejaren een belangrijk speerpunt.
Hierbij zal veel aandacht besteed worden
aan 'zuid-zuid'-communicatie. Mensen in
ontwikkelingslanden zijn immers het

Aangepaste en betaalbare voorzieningen,
toegepast in een integrale benadering van de
waterproblematiek van een dorpsgemeenschap, blijft voor alle betrokken partijen de

waterputten
Baptist/EMAS

Stone hammer
pompen
Treadle pump
Rope pump

opslag
Ferrocement
tank
Plastic lined tank

omschrijving

verspreiding

eenvoudige boottechnieken
toepasbaar op huishoudniveau

Bolivia,Nicaragua

voordelen

eenvoudige boortechnieken

India,Tanzania,

toepasbaar op huishoudniveau

Nicaragua

voetpomp met
wateropbrengst
pomp op basisvan touwtechniek,
toepasbaar met wind-,
zonne- en paardenkracht

Bangladesh, Kenia

eenvoudige opslagvan
opgevangen regenwatet, zowel
onder- alsbovengronds
opslagvan regenwater in

goedkoop en diep boren
zonder dure
hulpmiddelen
ook toepasbaar in hardere

Pepsi drip

sproeikopgemonteerd op
irrigatieslang

zeer kosteneffectief
onderhoudsarm,

Nicaragua

www.geocities.com/hzoclubs
www.emas-international.de
www.practicafoundation.nl

www.ideorg / www.approtec.org
www.ropepumps.org

hoge waterproductie, ook
vanuit diepere bronnen
goedkoop en snel met
lokalematerialen te
produceren
goedkoop en snel met
lokale materialen te
produceren

India, Bolivia

Bangladesh

west-Afrika

efficiënter dan zelf
begieten, geen dure
sprinklerinstallatie nodig
druppelirrigatie zonder

India

lokaal te produceren

informatie

grondlagen

versterkte plastic zakken
irrigatie
Spray irrigation

gevolgen voor dewatervoorziening en de
veiligheid, met name in laaggelegen en
vaak dichtbevolkte deltagebieden. '

www.rainwaterharvesting.org

www.rainwaterharvesting.org
www.ideorg.org

www.hipponet.nl

www.cgiar.org/iwmi

investering

druppclirrigatiesysteem
waterzuivering
Ceramic colloidal
silvet

lokaal teproduceren waterfilter
filter

Midden-Amerika

Solar water
desinfecrion

watetzuivering in plastic
door UV-zonnestraling

Zuid-Amerika,
Indonesië, Kenia

flessen

filter

met lange
levensduur en lage
investering
lage kosten

www.potpaz.org

www.sodis.ch
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