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VOORLOPIGE VERSIE VAN DE VERKLARING VAN DE
MINISTERIËLE C O N F E R E N T I E

Watervoorziening moet
voordetoekomst
veiliggesteld worden
Deslotverklaring van deministerieleconferentie, die.gelijktijdig methettweedeWereldWater
Forumvan 17totenmet22maart inDenHaag plaatsvindt, isalbekendenopinternet tevinden.
Eenvoorlopigeversieweliswaar,zonderaanhangsels,maardeverklaring laatzienwaardeministers
naar toezullenwerken.Op18en151 maartzaloverdetekstvandeverklaringgediscussieerdworden.
Waterisnoodzakelijk voorhetvoortbestaan vanmensen enecosystemen,maarop
veelplaatsen isnietgenoegwater ofishet
water teslechtvankwaliteitomaande
elementaire eisentevoldoen.Eriseengrote
verscheidenheid aanbehoeften enproblemen alshetoverwatergaat,maar eris één
groteuitdagingdie iedereen aangaat om de
watervoorziening inde21eeeuwveiligte
stellen.Dezeuitdaging isniet nieuw. Ook
pogingen omdezeuitdaging optelossen
zijn algedaan.Discussiesenacriesbegonnen in1977inMardelPlata,gingen doorin
Dublin enRiodeJaneiro,enkrijgen nueen
vervolg tijdens hettweedeWereldWater
Forum endeministeriële conferentie inDen
Haag.
Omdebeschikbaarheid vanwater inde
toekomst veiligtestellenzijn zeven sleutelfactoren vanbelang.

erkenningvanhetfeirdartoegangtot
goedwatereenbasisrecht isvooriedereen,eniedereendietoegangookdaadwerkelijk verschaffen;
het beschermenvanecosystemen door
samenhangend managemenr;
herverhogen vandevoedselproductie
doordewaterproductie voorhetverbouwenvanvoedselteverhogen;
hetdelenvanwaterbronnen,zowel
binnen staten alstussen staten ondeling;
hetvoorkomen vanoverstromingen,
droogtesenanderegevaren;
het langzaam maarzeker ontwikkelen
vaneenbeleidwaarin voorwater betaald
wordtwathetwaard is,rekening
houdendmetdebasisbehoeften vande
armen
enhetbetrekken vaniedereen,publiek
enbedrijfsleven, bijhetbeherenvan
waterbronnen.

Deministersbeseffen dathunconferentie
endeverklaringeenonderdeelisvaneen
groterproces,maarzebeseffen ookdatoverhedeneenvoortrekkersrol vervullenomdit
probleemtoteengoedeindetebrengen.De
ministersbaserendeaanbevolenactiesop
integraalwatermanagement. Integraalwatermanagemenrisafhankelijk vanmedewerking
opalleniveaus,vanburgerstotinternationalebedrijven enorganisaties.Omdeideeën
enprincipesindeprakrijk tebrengen isdie
medewerking vanburgers,bedrijven enorganisatiesnoodzakelijk. Devolgende,concrere
stappen worden uitgevoerd:
- erwordendoelengesteld, middelen
bedachtom dezedoelen tebereikenen
manieren waaropdevoortgangkan
worden gemeten;
- deVerenigdeNaties moeten deverantwoordelijkheid voordemonitoring van
devoortgang voorhunrekening nemen
en daarover verslag uirbrengen;
deoverhedengaan nauwer samenwerken merallebetrokkenen omeen
grotere bewustheid en betrokkenheid
voordeproblemen rond water tebereiken;
- deVerenigdeNarieseninternationale
financiële instellingen worden gevraagd
omhunpolitiek enprogramma tetoetsenaandeWereldWarerVisieenhet
Framework forAction;
- desecretaris-generaal vandeVerenigde
Naties moet zorgen vooreengecoördineerde aanpakvanaanwater gerelateerdeproblemen binnen deVerenigde
Naties.Deverschillende overheden
zorgen voorvaste aanspreekpunten
binnen deeigen overheid;
- hetbestuur vandeGlobal EnvironmentalFacilitywordrgevraagdhaar beleid
naastdeWereldWaterVisieteleggenen
deactiviteiten ophetgebiedvandrinkwareruirrebreiden;
- aandeWorldWaterCouncil wordt
gevraagdomdoor tegaan methet
ontwikkelen vandeWereldWarerVisie,
enaanhetGlobalWaterParrnershipom
doortegaan methetFrameworkfor
Action
- entenslotte bedanken deministers
belanghebbenden voordestellingendie
zij hebben opgesteld endieaangeven
datdebereidheid totsamenwerkingom
dewatervoorzieninginde toekomst
veiligtestellenzekerbestaat.•"
Devolledige[Engelstalige] tekstvande
declaratieistevindenop internet:www.worldwaterforum.org/Conference/declaration.html.
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WERELD WATER VISIE BLIJFT OPTIMISTISCH

-

Hoop bestaatnog om
watercrisis te keren

-

Anno2000heerstindewereldeen(drink)watercrisis,waaraan miljoenen mcnscnjaarlijks sterven.
Toch'bestaatgecntekortaan drinkwater; dehoeveelheid waterwordtalleenslechtbeheerd.Slechts
eenkleindeelisnodigvoorhethuishouden.Hetgrootstcgcdeelte wordtverbruiktdoorlandbouwen
industrie.Alsdehuidigeontwikkeling zichdoorzet,zal in2025dehelft vandewereldbevolkingin
landen levenwaarwaterschaars is.MaarvolgensdeWereldWaterVisie,dietijdens hettweede
WereldWaterForum inDenHaaggepresenteerd wordt, kanditnogwordenvoorkomen.
DeWereldWaterVisieiseen uniek
document, opgesteld door deWorldWater
Council insamenwerking met naar schatting 100.000organisaties enpersonen uit alle
continenten.
Indevisiewordt uitgegaan vaneen
groeivandewereldbevolking endedaarbijhorendegroeivanvoedselproductie, maar
eenveelminder grotegroeivandehoeveelheiddaarvoor benodigd warer.Datzou
bereikt moeten worden door maatregelen,
diede'productiviteit' vanhet waterverhogen:hergebruik, betere irrigatiemethoden,
het toepassen vandejuiste soort enhoeveelheid mest,het verbouwen vangewassendie
minder water nodighebben,beter grondbeheer eneenbetereafstemming ophet weer
endetijd bij het sproeien.

Eenander middel omdegroeivande
voedselproductie optevangen isdoor
andere waterbronnen tegebruiken.Noodgedwongen zullen alternatieve opslagmethodenvoorwater bedachtmoeten worden.
Volgensdeopstellers vandevisieishet
gebruik vanuitsluitend grote dammen niet
debeste.Zestellen voorgebruik te maken
vangroteénkleinedammen envan het
grondwater, regenwater enhet opslaan van
water indezogenaamde wetlands.
Maar ookhet watermanagement zal
moeten veranderen.Herisnietgoed om
watergracisbeschikbaar testellen.Alle
kosten diegemaakt zijn om het te kunnen
gebruiken,zouden in rekening gebrachr
moeten worden.Dehoeveelheid waterdie
nodigisom teoverleven,moer wélvoor

gemeenschappen enindividuen moeten
instaat zijn zelftebeslissen in hoeverre
zetoegang hebben totgoed wateren
hygiënische levensomstandigheden, en
dat ookkunnen bereiken;
meer voedselen meer banen per watereenheid ('morecropsandjobs perdrop']
engoedeverkrijgbaarheid vanvoedsel
en het waterbeheer moeteropgericht
zijn omzoweleengoede kwaliteit als
voldoende kwantiteit vanzoetwater te
bewaren,zodarecosysremen en daarmee
indirect demensheid blijft bestaan.

Devijfbelangrijkste actiesomdit te
bereiken,zijn volgensdeWereldWaterVisie:
• allebelanghebbenden betrekken bij
integraal (waterjbeheer;
• langzaam maarzekerdeprijs van water
naareen kostendekkend niveau optrekken;
• publieke investeringen voor onderzoek
envernieuwing verhogen;
• samenwerking ininternationale waterbassins verbeteren
• eninvesteringen inwarer,opelkgebied,
enorm verhogen.
Alsdirallemaal verwezenlijkt is, heeft
volgensdeopstellers vandevisiein2025
bijna iedereen toegang tot goedengenoeg
water hebben,zalwaterbeheer getoetst
worden aandebehoefren vandemensen én
deinvloedophet milieu,enkan iedereen
kiezenhoeveel en warvoorwater hij ofzijn

•

*

-

.

.

.

-

-

•

-

fTAL
iedereen betaalbaar zijn.Regeringen zouden
subsidies moeren geven aandearmen,die
andersdiebasishoeveelheid niet kunnen
betalen,zostaat in het document.
Alsaandeze(enveleandere-deWereld
WaterVisiebeslaatongeveer 200pagina'sA4
opinterner) voorwaarden wordr voldaan,
zullen in2025driebelangrijke doelen
bereikt zijn:

wilgebruiken, tegen betaling.Doordat
iedereen ondergezonde omstandigheden
leeft, profiteren gemeenschappen enoverhedendan vaneenbeteregezondheid eneen
hogereeconomischegroei.
DeWereldWaterVisieisopinrernerre
vindenonder: www.warervision.org.«f
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M E N S E N HEBBEN BEHOEFTE AAN EENVOUDIGE TECHNOLOGIE

Helofytenfilters in
Oeganda
InontwikkelingslandenalsOeganda bestaatgrote behoefteaaneenvoudigeengoedkopetechnologievoorhetbehandelenvanafvalwater, zowelvoorgeisoleerdgelegendorpenalsvoorrioolwatervan
steden. Voorhetzuiverenvanstedelijk afvalwater ishetnieteffectiefomtechnologieuitde industriëlewereldnaarontwikkelingslandenteexporteren,dieeencontinueenergie-aanvoerenhoog
gekwalificeerdpersoneelvereisen,zelfsnietalsdeaanlegvaneenrioolwaterzuiveringsinstallatie
wordtge/iuancierdmetontwikkelingshulp.Deenergie-enonderhoudskosten kunnenimmerseen
financiëlelastgaan betekenen.Voorontwikkelingslanden moetdaaromgekekenwordennaaralternatievezuiveringssystemen metrelatie/weinig kostenvooraanleg,bedrijfsvoering enonderhoud.
Ookmoetendiesystemengebruikmakenvaneenvoudige technologie,diemetdeterplekkebeschikbarekennisaangelegdeninbedrij/gehouden kanworden.Kunstmatig aangelegde helofytenfilters
ofmoerassystemen, diespecifiek ontworpenzijnvoordebehandeling vanrioolwater,voldoenaan
dezecriteriaenkunneneenrolvanbetekenisspelenbijdezuivering vanstedelijk afvalwater in
ontwikkelingslanden.
Eenillustratiefvoorbeeldvoorde afvalwaterproblemen in ontwikkelingslanden is
dehoofdstad vanOeganda,Kampala.Het
afvalwater vande650.000inwoners vandeze
stad wordt voorslechtsdehelft ingezameld
en afgevoerd naar eenslecht werkendeen te
durerioolwaterzuiveringsinstallatie. Om
uiteenlopende redenen,zoals hogeenergiekosten enhetuitvallen vanpompen, ismaar
eenkleindeelvandezeinstallatie in bedrijf.
Het tendelegezuiverde afvalwater ende
overige50procent vanhet ongezuiverde

rioolwater komen uit ineen natuurlijk
moerasen vervolgens in het Victoria-meer.
Dewater-hyacint groeit indit deelvan het
meer weelderigenopenkele kilometers
afstand van het lozingspunt wordt dit
oppervlaktewater weeringelaten voorde
bereidingvan drinkwater.

Behoefte aan ervaring ter plekke
Indegeïndustrialiseerde wereld hebben
helofytenfilters eenruime toepassinggevonden voordebehandelingvanrioolwater bij

Hetexperimentele helofytenfilter bestaatuitachtparallelleproefsloten(20mlang,2mbreed,1 mdiepeneenhellingvan2 %),diealdan
nietvoorzienzijn vanvegetatie.EendeelvanhetvoorbezonkenrioolwateruitdestadJinja wordtuiteenanaëroobbezinkbassinopgepompt naareenverdeekank,waaruithetwaterondervrijvervalnaar
deachtproefsloten P1-P8 wordtafgevoerd. Pr,Pz,P5en?6zijn
beplant metdepapyrus-plant;P7enP8 metrietopeenbodemlaag

Cyperus papyrus

no plants + bodemlaag
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verspreidebebouwingenalszuiveringvan
laaggeconcentreerde waterstromen,zoals
effluenten vanrwzi's,vanverhard oppervlak
afstromend regenwater en oppervlaktewater.
Inschrilcontrast hiermeezijn inontwikkelingslanden slechtsenkele helofytenfilters
aangelegd.Bovendienneemthetaantal maar
langzaam toe.Omeensneller toenamete
bevorderen, bestaat behoefte aan kenniscentra indezeregio'somzelfervaringte
kunnen opdoen met dezealternatievezuiveringssystemen insamenwerking merde
waterkwaliteitsbeheerders enlokaleoverheden.Dekansvanslagenop daadwerkelijke
invoeringvandeze(alternatieve) zuiveringssystemen wordt hierdoor vergroot.Erzaleen
onderlingeuitwisselingvanervaringen op
gangkomen.Ookzalhet maatschappelijk
draagvlak brederzijn bijdeintroductievan
heteigenontwerp in tegenstellingtotde
geïndustrialiseerde concepten,dievertaald
zijn naardeomstandigheden inontwikkelingslanden. Eenvoorbeeld vaneendergelijke benadering istezien in hetonderzoeksenontwikkelingsproject inOeganda,dat ter
gelegenheid vandevieringvan het75-jarig
bestaan vanhet Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
(RLZA) in 1995 isgeïnitieerd.
Stimulering vandeonderlinge samenwerkingen kennisoverdracht naarderdenis
heteenvoudigst terealiseren aandehand
vaneenconcreet project.Zobestaat het
ontwikkelingsproject uit een promotieonderzoek,dat wordt uitgevoerd doorTom

vanstenen;P4zondervegetatiemaarmeteenbodemlaagenP3 zonder
eenlaagstenenenzondervegetatie(ziehetschema).Aanvoervan
afvalwater vondgedurendedegeheleperiodebatchgewijs plaats.Inde
derdeenlaatstefasevandeonderzoeksperiodezijn deproefsloten¥63-5endeslotenP8-4-7metelkaarverbonden.Deachterliggende
gedachtehierbij wasdatindeeersteproefslootdeorganischestof
voldoendezouwordenverwijderd, zodatindedaaropvolgendeproefslootdeconditiesvoorhetnitrificatieproces gunstigzoudenzijn.In
delaatsteproefsloot zoudenitrificatie moetenplaatsvindenevenals
hetafvangen vanalgenenanderzwevendmateriaal.Deproefsloten
P1-2zijn eveneensmetelkaarverbonden metomdevijfmeter afwisselendpapyrusplanten enopenruimtenzondervegetatie.Deverblijftijden indeseriesproefsloten P1-2,P6-3-5enP8-4-7warenrespectievelijk6.7,8.8en6.6dagen.Detemperatuur vanhetwaterinde
begroeideproefsloten bedroeg22à25°C,maarindeopen proefsloten
wasdezeietshoger.

PhragmitBB mauritlanus + bodemlaag
Phragmitea maurillanus * bodemlaag

Zuiveringsrendement

voorbezonlten
rioolwater

gezuiverd
effluent

H2O

Hetzuiveringsrendement voororganischestofenzwevendestofwasin
dederdefasehoogenbedroegmeerdan80procentvoorBZV,CZVen
zwevendestof DegemiddeldewaardenaanBZVenzwevendestoflagen

Vergroten van kennis
Hethoofddoel vanhet promotie-onderzoek
washetvergrotenvandekennisvanhet
zuiverenvanstedelijk afvalwater met
kunstmatigaangelegdehelofytenfilters en
deervaringen overbrengen opdeverantwoordelijke Oegandeseinstanties.Meer
specifieke doelenwaren:
-hetvaststellen vanhetzuiveringsrendement(vanzuurstofbindende stoffen,
fosfaar, stikstofendebacteriologische
kwaliteit)vaneenhelofytenfilter metde
inheemse papyrus-plantensoort (Cyperus
papyrus)enriet(Phragmites mauritianus)
alsdeplantensoort, waarmeedemeetgegevensuitdeinternationale literatuur
kunnen worden vergeleken;
-hetvaststellen vandefunctionele rolvan
beideplantensoorten bijdeopnamevan
nutriënten endeopslagmogelijkheden in
boven-enondergrondseplantendelenom
eenuitspraak tekunnen doenwelkevan
detweevegetatiesoorren hetmeest
geschikt isvoorhetzuiverenvan afvalwaterondertropische omstandigheden
-enhetmakenvanrichtlijnen voor
ontwerp enaanlegeneenhandleiding
voorbeheerenonderhoudvooreenhelofytenfilter voorhetcentraal behandelen
vanrioolwater uit stedelijkegebiedenof
hetdecentraalbehandelen van huishoudelijkafvalwater bijverspreidebebouwinginhetlandelijk gebied.

satieinOeganda,diezorgt voordedrinkwaterbereiding en afvalwaterzuivering. Ze
werktsamen met hetFisheriesResearch
Institute (FIRI),diehet waterkwaliteitsbeheer vanhet Victoria-meer in haar takenpakket heeft endeuniversiteit in Kampala.
DeNWSCenFIRIzijn verantwoordelijk voor
delokalebegeleiding,terwijl het International Institute for Infrastructural, Hydraulicand Environmental Engineering'(IHE)
uit Delft en het RIZAgezamenlijk het
project ondersteunen door teadviseren en
(indien nodig)door kortdurende bezoeken.
Elkjaar wordtdeonderzoeker naar Nederland uitgenodigd voor het besprekingvan

deonderzoeksresultaten. Daarnaast hebben
eenaantal medewerkers vandeNWSC,
studenten enenkelebewoners uit Oeganda
zelfervaring kunnen opdoen met helofytenfilters alszuiveringstechnische voorziening
voorrioolwater.Naar verwachtingzalTom
Okia Okurut ditjaar promoveren.
Deonderzoeksfaciliteiten bestonden uit
eenkunstmatig aangelegd experimenteel
helofytenfilter opdeKirinyaSewageWorks
eneeneenvoudigdemonstratiemodel bijeen
woonhuis,beideindestadJinja (45.000inwoners)aanhetVictoria-meer inhetoostenvan
Oeganda.Hetdemonstratiemodelzoueen

DeproefslotenP7-8metriet,T6meipapyrusenlietanaëroobbczinkbassin(beginperiode).

OkiaOkurut, een medewerker vande
NationalWater andSewerage Corporation
(NWSC). DeNWSCiseenlandelijke organi-

metminderdan30mg/lgedurendedegeheleonderzoeksperiodeonder
devoorgeschrevenOegandaNationalStandardsvan50mg/l.Degemetenzwevendestofinheteffluent vanhethelofytenfilter, datbestaatuit
plantenresten enalgen,verschiltduidelijk vanhetaangevoerde
zwevendstofinrioolwarer.Ookkoneendesinfecterende efficiëntie van
3-logeenheden wordenbewerkstelligd resulterend in2.000Escherichia
co/Z-bacteriënper100ml.Delozingseisvoorafvalwater opoppervlaktewaterbedraagtinOeganda 10.000E. coli'spet100ml.Uitdeverkregen
meetgegevensblijktdateenvetblijftijd vanviertotzevendageneen
acceptabeleeffluentkwaliteit geeft voorwatbetreft organischestof)
zwevendmateriaalenbacteriologischekwaliteit.

opzichtevandetotaleaanvoervoorbeidenutriënten.Indebeginperiodemeteennogjonge vegetatie,waarbijsprakewasvanexponentiëlegroei,washetaandeelvandenutriëntenverwijdering aanzienlijk
groter,teweten58 procentstikstof-en37procentfosfaat-opslag inde
bovengrondsedelenvanhetrieten 15procenrstikstof-en 10procent
fosfaat-opslag indepapyrusstengels.Deverschillendegroeisnelheden
tussendevolgroeideenexponenriëlegroeivandetweeplantensoortenwatenhiervoorverantwoordelijk, respectievelijk 325en650 kilo
perhectareperdagvoordebovengrondseplantendelen vanpapyrus
en250en 1300 kilovoorriet(ziefoto).Debiomassavandeondergrondsewortelstokken wasbij papyrusbijna evenveelalsdebovengrondse,terwijl bijrietditslechtstienprocentvanhettotaalbetrof

Opname van nutriënten
Aanvankelijk wasdeverwijdering vanammonium indebegroeide
proefsloten minimaaldooreengebrekaanzuurstof.Doorhetcreëren
vanopenruimten, bijvoorbeeld indeserieproefslotenP1-2namhet
nitrificatieproces aanzienlijk toeenresulteerdeinammonimnconcentrariesinheteffluent vanminderdan5 mg/l.DeP verwijdering inde
begroeideproefsloten bedroegcirca35 tot45procent.Opbasisvan
nutriëntenbalansen overeenlangeretijd konwordenafgeleid datde
opnamedooreenvolgroeidevegetatieslechtsvierprocentbedroegten

Erbestaatduseenmogelijkheid omdenutriëntenverwijdering te
bevorderendoordevegetatiezolangmogelijk ineentoestandvan
exponentiëlegroeitehouden,bijvoorbeeld doormaaien. Opmerkelijk
wasdatondankseengrootverschilinbladstructuur russendebeide
plantensootten,deverdampingindebegroeideproefsloten vergelijkbaar(5,5à6mmperdag)wasennietveelhogerdandeverdampingin
deopenproefsloten P3-4.Deverdampingzorgdevoor15tot20procent
vanhetwatetverliesuit het moerassysreem.

H2O
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belangstellinggenoten van lokaletelevisiestations,beleidsmakers,uitvoerende instantiesenoverheden inOegandazelf,maarook
vandeomringende landen.
Indetoekomst zalhet demonstratieveld
bij het woonhuis verder verbeterd worden,
en bijeen succesvoleindresultaat ookmeer
aanbevolen worden bij delokalebevolking.
DeNWSCzalzichmoeten beraden over
deingebruikname vanhelofytenfilters voor
dezuivering van huishoudelijk afvalwater
voorkleine steden en dorpen.

DeproejslotenV5-6metvolgroeidepapyrus-planten.

goedeindruk moetengevenvandedagelijkse
praktijk endebelevingvandebewoners.

Toepassing bij een huishouden
Detoepassing van kunstmatig aangelegdezuiveringsmoerassen voorde behandeling van huishoudelijk afvalwater van
éénofmeerdere huishoudens op het platteland isbestudeerd aan dehand vaneen
eenvoudig aangelegd helofytenfilter (zie
foto). Dit leverde niet alleen inzicht opinde
efficiëntie van dit systeem,maar ookeen
goed beeld van dedagelijkse praktijk, zoals
overlast van insecten en slangen, onderhoud en kosten.Deorganische stofen
zwevendestofwerden toteen acceptabel
niveau gereduceerd; denutriënten- en
pathogèneverwijdering was daarentegen
teleurstellend laag.
Dezetegenvallende zuiveringsresultaten
kregengeenaandacht vandegebruikers;de
aanwezigheid vanmuggen endaardoor een
verhoogd risicoopmalaria destemeer.
Oorzaak vandezemuggenoverlast warende
grote stukken open water,veroorzaakt door
eenslecht aaneengesloten wortelstelsel.
Door hergeringe oppervlaken delage
zijkanten vandevoorziening haddende
hogeplanten geensteun aanelkaar, waardoor dezedoor dewind omvielen.De
muggenoverlast werddoor debewoners
bestreden met (dure)insecticide, niet
bepaald eenduurzame oplossingvoor het
afvalwaterprobleem.
In tegenstelling tot het experimenteel
aangelegde moerassysteem opdeKirinya
SewageWorks werden opdezelocatiegeen
anderedieren,zoalsslangen enapen,aangetroffen. Omdat met deze mogelijkheid
10
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terdegerekening moet wordengehouden en
geletopde(vooralsnog) tegenvallende resultaten wordr het systeem omgebouwd tot
eenondergronds horizontaal doorstroomd
systeem.Bijdir soort zuiveringssystemen
staatgeenvrij warerophet maaiveld, waardoor deoverlast vanmuggen tot een minimum beperktzal blijven.
Nadeelzijn evenweldehogere kosten
door eeningewikkelder aan-enafvoer van
het afvalwater.

Toekomstverwachtingen
Zowelhet kunstmatig aangelegdeexperimentele helofytenfilter alshet eenvoudigerdemonstratiemodel bij het huishouden
heeft gedurende deonderzoeksperiode grote

Eeneenvoudigdemonstrcmemodcl bijwoning.

Het werkvanTomOkiaOkurut is
inmiddels overgenomen dooreen andere
medewerker vanNWSC,diegebruik maakt
vandeacht proefsloten omdezeom te
vormen toteenvolledig geïntegreerd
systeem voorafvalwaterzuivering. Hij gaat
dezetoepassen voorhet ingeringe mate
verontreinigde afvalwater van kleine steden
endorpen in Oeganda.Ineen dergelijk
afvalwatersysteem zullen ookvissen
gekweekt gaan worden en het effluenr van
devisvijver zaluiteindelijk gebruikt worden
voordeirrigatie vaneenakker.Opdeze
manier worden nietalleendeorganische
stofennutriënten uit het afvalwater zo
optimaal mogelijk gebruikt, maar ook het
water zelf C
Tom Okia Okurut,
Patrick Denny,
Joost de Jong,
Hans vanBruggen en
Gerard Rijs

Being the world leader in UV technology results from
a strong commitment to research and innovation.
By researching new applications, developing more efficient
and advanced systems, providing m-house consultation and
test services for our clients,Trojan remains at the leading edge
of UV technology.
Cost-effective and proven UV solutions include
wastewater systems for primary,secondary or tertiary effluents
and wastewater reuse, clean water systems for municipal and
community drinking water, industrial process and ultrapure
applications.
With the largest installed base of UV systems for water
disinfection, highly-trained technicians and an extensive
network of support centers around the world, Trojan offers
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Canada: 3020 Gore Road.London,Ontario, Canada N5V4T7
Tei: 519-457-3400; Fax: 519-457-3030

SPECIALIST IN WATERMANAGEMENT
:

• • . . : ; • • ! , • • ......•;

Voorelk systeem de juiste
pomp :
- Irrigatie/ Drainage
- Rioolgemalen
- Drinkwater
- Koelwater
-Scheepvaart
-Brandblussystemenon-en offshore
PropellerpompvoorMarinteWageningen.
Capaciteit570m'/min.

Pompen gemaakt naar klantspecificaties
NijhuisPompen b.v.
postbus102

7100AC Winterswijk
Tel.:0543547474
Fax: 0543547475
e-mail:nijhuis@nijhuispompen.nl

"Turn-key" projecten
Nijhuis Services voor installatie, onderhoud,
revisie en after-sales
H 2 0 i; 5-2000 j 1 1
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Intaquin ontwikkelt
internationale
waterprojecten
Intaquin iseenNederlands bedrijfdatwaterprojecten ontwikkeltvoornutsbedrijven inhet
buitenland.Het bedrijfheeftdaarbij deJunctievanintermediair:het bemiddelttussendevraag
vanuit hetlandenhetaanbodvanIntaquin. Hierbijhanteerthetbedrijfhetzogenaamde
BOOT-prmcipc:Build-Operate-Own-Transfer. IngewoonNederland houdtdithetvolgendein:
hetbedrijfbouwtwaterirutallatics,exploiteertzeendraagt heteigendomdaarvanoptermijnover
aanlokalenutsbedrijven.

Concreet betekent ditdat eennutsbedrijf in het buitenland contact opneemt
met hetNederlandsebedrijf, omdat heteen
bepaald probleem heeft bij het winnen,
zuiveren ofdistribueren vanwater. Intaquin
zoektdan samen met het lokale nutsbedrijf
naareenoplossing en levert hierbij de
technologische kennisende managementcapaciteit.Ookneemt het bedrijfdeexploitatievoorhaar rekeningendraagtop
termijn deaandelen overaan lokale partijen.
Dit betekent dateerst voornamelijk mensen
vanIntaquin aaneenproject werken.Inde
loopvandetijd verandert dit,doordatde
lokalebevolkingwordt opgeleid om het
beheerenhet onderhoud vande installatie
overtenemen.

HjO

Kleineen middelgrote projecten

Financiering

In deinternationale nutssector heerst
eenduidelijke tendens naarexpansiedoor
megafusies. Eenaantalgrotespelers
beheersr eenaanzienlijk deelvande markt.
Dezespelerskunnen omvangrijke projecten
ontwikkelen. Intaquin wilzich onderscheiden vandegrote spelersen richt zich
daarom opkleineenmiddelgrote projecten
met een maximaleinvesteringsomvang van
20miljoen Amerikaansedollars.Deze
beperkteomvangbiedt demogelijkheid om
eenhechterelatie optebouwen met haar
plaatselijke partners en klanten. Ooksluit
ditaanbij het BOOT-principe,waarbij het
eigendom op termijn wordt overgedragen
aandelokalenutsbedrijven. Deintentie van
Intaquin omzichvoorenigetijd tevestigen
in het betreffende land past ookbinnen dit
principe.

Alslokale,buitenlandse autoriteiten
geïnteresseerd zijn indeelname aan projec-

Intaquin heeft contacten in EU-landen
enin landen diepotentiële kandidaten voor

water-enafvalwaterindustrie. Het bedrijf
ontwikkelt producten ineigen beheer en
hanteert hierbij eenhoge technologische
standaard.Zoheeft het bedrijf alsonderaannemer een waterfabriek gebouwd in
Ghana.NWTiseen technologiebedrijf dar
gespecialiseerd isin het behandelen van
afvalwaterstromen en haar producten en
dienstengrotendeels exporteert.
Witteveen+Bos tichtzichalsingenieursadviesbureau opher technologisch gedeelte,
maarookop management-ondersteunende
vaardigheden bij het uitvoeren van projecten indewaterindustrie.

Samenstelling
Intaquin iseenbesloten vennootschap
waarvan Waterleidingmaatschappij Drenthe
(WMD)endeAlphaGroup International
(Alpha)deaandeelhouders zijn. Het ingenieursbureau Witteveen+Bos isalsadviseur
verbonden aanIntaquin.Naast het winnen,
zuiveren endistribueren van drinkwater
profileert deWMDzichnationaal en internationaal opdewatermarkt.Zoishet
bedrijf partner en aandeelhouder vaneen
drinkwatermaatschappij ophet eiland
Ambonen herstelt het in samenwerking
metAMREFFlyingDoctorseengroot aantal
putten vandeMasaiinKenia.
Alphaiseen holdingmaatschappij van
tweebedrijven diegespecialiseerd zijn inde
waterindustrie, namelijk SpaansBabcocken
Nijhuis WaterTechnology (NWT).Spaans
Babcock isaannemer en gespecialiseerd
producent van apparatuur voordedrink-

tenvan Intaquin ishet probleem vaakdat
zijonvoldoendegeldhebben omdit te
financieren. Meestal ishetwelmogelijk om
eenbeperkte,contante bijdrage televeren.
Intaquin kaneen rolspelen bij de financieringdoor bijvoorbeeld Europese subsidies
aan tevragen.Ookishet mogelijk dat het
bedrijf bemiddelt bijhet aanvragen vaneen
lening bij het Internationale Monetaire
Fonds,deNationale Investeringsbank ofde
Wereldbank.Tenslotte hebben banken vaak
specialefondsen dieprojecten voorontwikkelingshulp stimuleren.Ookisersoms
eengarantstelling doorde Financierings
Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
(IMO)mogelijk.

DekernactiviteitenvanIntaquin

Contracting

«'-/!»••**>.

deEUzijn,zoalsdeBalkanlanden.Het
probleem indezelanden isdatervaak
kleinenutsbedrijven zijn diegraag meer
willendoenaanwaterbeheer danalleenhet
zuiveren vandrinkwater.Zoisdoorschaalvergrotingvaakuitbreidingvandecapaciteit nodig.Voordeprocessen indeindustrie
iseveneens water nodig.Ookwilmende
mogelijkheden onderzoeken voorhetzuiverenenevenrueel hergebruiken vanafvalwater.Dezerelatiefkleine nutsbedrijven
zoeken voordergelijke projecten samenwerkingspartners.NaastdeEuropeselanden
richt Intaquin zichookopdevoormalige
koloniën inIndonesiëenhetCaribische
gebiedénlanden inhetMidden-Oostenen
Noord-Afrika.

Motivatie
Devraagiswaarom eenwaterleidingbedrijfsamen metgespecialiseerde bedrijvenindewaterindustrie eneeningenieursbureau projecten ontwikkelen ophet
terrein vande ontwikkelingssamenwerking.
Ishetlouter idealismeofspelen ookandere
motieven eenrol?Hetantwoord isdater
duidelijk sprakeisvaneenwin-win situatie
voorallepartijen. Debetrokken bedrijven
hebben vanuit hunmissiedeintentieom
hun kennisenvaardigheden intezetten
vooreenoptimaal waterbeheer, niet alleen
nationaal,maar ookinternationaal. Investereninprojecten vanIntaquin biedtdedeelnemende bedrijven inNederland demogelijkheid huntechnologische kennisen
managementcapaciteiten verderteontwikkelen.Zoontstaat steedsmeer kennisover
detechnologische aspecten vanwaterwinningen-zuivering.Debetrokken bedrijvenleverenhundiensten enproductenaan
Intaquin.Voordebetrokken landen betekent hetdatzijzonder directegroteinvesteringen toch kunnen deelnemen aanprojectendievangroot belangzijn voordeplaatselijke bevolking, f

Intaquin BVpresenteertzichopdeWorld
WaterFairineengezamenlijke standmet
Waterleidingmaatschappij Drentheende
Rabobank.HetStandnummer is 33.
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BRONNENBEHEER MOET MEER AANDACHT KRIJGEN

Lubbersroept wereldleidersopnatuurbeter
te beschermen
AandevooravondvanhettweedeWereldWaterForumendeinternationaleministersconferentieoverwater
heeftprof.RuudLubbersinzijneersteofficiëletoespraakalsvoorzittervanhetinternationaleWereldNatuur
Fonds(WWF) dewereldleidersopgeroepenmeeraandachttebestedenaandebronnenvan zoetwaterenzich
nietuitsluitendbezig tehoudenmet technischeoplossingenvanwatertekortenof-verontreiniging.
"Wanneerweernietinslagenommet
wateromtegaanalsmeteeneindigebron,
danzaldatleidentotonnodige teloorgang
vanrivieren,merenenmoerassen waarvan
wevooronzewatetvoorziening afhankelijk
zijn. Deervaringleertdatdeschadediede
mensaanlicht aanzoetwatersystemen
vervolgens terugkomt indevormvanveel
groteremaatschappelijke kosten",aldus
Lubbersop2maartinhetnatuuthistorisch
museum Naturalis inLeiden.
VolgensdeWWF-voorzitterzijnde
problemen metwaterindewereldveel
grotetdanmomenteelgedachtenbeweerd
wordt.Ineenappèl,datLubbersaanboodaan
LeovanMaaredienamens hetministerievan
BuitenlandseZakenbetrokken isbijdeorganisatievanhetWereldWaterForum,somt
hijdriemaatregelen opdiedewereldleiders
zouden moeten nemenomdetoekomstvan
zoetwatetenigszins veiligtestellen.
Teneerstemoeten overstromingen
vermeden worden doordenatuurlijkeen
zoetwater-ecosystemen teherstellenendie
betertebeschermen.Ookde landinrichting
moetindiezinaangepast wotden.
Tentweedemoetwaterverspilling teruggedrongen worden doordemilieukostenenopbrengsten doorteberekenen indeprijs
vanwatervoortoeleveranciersengebruikers.
Tenderdezoudefinanciëlesteunvoor

toepassingenentechnologiediede kwaliteit
enkwantiteit vanzoetwater bevorderen
verhoogd moeren worden.
Debeschermingvande natuurlijke
waterkringloop moethetleidendeprincipe
vormen voorhetwatermanagement vande
toekomst,aldushet(internationale) Weteld
Natuur Fonds.
Tijdens debijeenkomst werdooknog
kort ingegaanophetzojuist gepresenteerde
adviesvanstaatssecretaris DeVriesvan
VerkeerenWatetstaatoverhetreserverenvan
eenaantalgebieden ronddegroterivieren
vooropslagvanwatetbijextreem hoge
waterstanden.HetwashetWereld Natuut
Fondsdatin 1992 voorheteerst openlijk
durfde teptaten overwattoen'levenderivieren'werdgenoemd:rivierverbredingdoor
hetonder water latenlopenvanuiterwaarden.HetWNFnoemdedeactievanDeVlies
daarom 'moedig'enhadweiniggoedewoordenovervoordelokaleoverhedendiedirect
tegendeplannen hebbengeprotesteetd. *T
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Dutch Village
Dutch Villagevertegenwoordigtinde Wereld
WaterFairvan 16totenmet11 maandeNederlandsewatcrgcmecuschap.Onderlietmotto
'UnitingDutchWaterExpertise'presenterenruim
50Nederlandseorganisaties(overheid, bedrijfsleven,maatschappelijkeorganisatiesenkennisinstituten)zichaande30,000bezoekersuitbinnenenbuitenlanddiemenverwacht.
Decoördinatie vande Nederlandse
inbrengligr inhanden van het Netherlands
WaterPartnership (NWP).DeFair maakt
deeluitvanhet tweedeWereldWater
Forum.
DeNederlandse inzending richt zichop
vierthema's:
• Original Genius (Nederland gevormd
doordekrachten van het water: ruimte
voorwater enwater alsordenend principe),
• LearningCapacity(water alsbron van
kennis en inspiratie),
• Centuries ofExperience(zoals waterbouwindeNederlandse delta)
• enSharingour Knowledge (kennisoverdracht en waterkennis inzetten in dienst
vanwereldwijde duurzame ontwikkeling).
Gezamenlijke presentaties opdebeurs
en het centraleNWP-paviljoen moeten de
samenwerking tussen deverschillende
betrokken partijen tonen,een belangrijk
doelvandewereldwatervisie die tijdens
dezedagen centraal staat in hetCongrescentrum.
HetNWP-paviljoen krijgt denaam 'the
Mill'enschotelt debezoekersdagelijks een
programma voormerworkshops, informele
ontvangsten, introducties enronde tafelsessiesdiedagelijks (behalveinhet weekeinde)nahet forum plaatsvinden. Thema's
zijn onder andere 'Indonesië/Nederland:
water alsbrugvoorsamenwerking', 'Vrouwen indewesterse waterwereld' en
'Present&FutureWaterleaders'.
InDutchVillageisonder andereeen
film tezienover20jaar remotesensing,een
internetcafé, depresentatie vaneen onderzoeknaar zonne-energie,een gezamenlijke
presentatie vandegemeente DenHaag,
Hoogheemraadschap vanDelfland enDuinwaterbedrijfZuid-Holland, 'De drijvende
stad',hetWorldWater Game,eenlevensgrote tunnel diedewatercyclus symboli14
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seert,Waterstad 2000,eenhandpomp voor
ontwikkelingslanden eneendigitale presentatievanhetverloopvandiversestoffen in
eenrivier.*[

INFORMATIE

TU Delft
DeTUDelft verzorgtophetWereldWaterForum
de bijeenkomst 'Implementingriverbasin
management'.Tijdensdezesessiewordtde
brochureTowardssustainableriverbasin
maiuigement'gcpresemeerdenbediscussieerd.
Dezebrochure vandeministeries van
VROMenVerkeerenWaterstaat bevateen
stappenplan voor nationale overhedenvoor
het invoeren vaneenduurzaam beheer van
rivieren en hun stroomgebieden. DeTU
Delft heeft eencentrale rolgespeeld bijde
totstandkoming vandezebrochure.
DeTUDelft levert ookbijdragen aande
volgendesessiesophetWereldWarer
Forum:op 17maart deGender-workshop,de
Specialsubject meetingover conflictpreventieendebijeenkomst vandeUnievan
Waterschappen 'Water usemanagement' en
op 18 maart desessiesoverethiekeneconomieendebijeenkomst vanSimavi.
Tegelijkertijd presenteert deTUDelft op
deWorldWater Fairhaaronderzoek opher
gebied vandrinkwatervoorziening, riolering
en afvalwaterbehandeling, stroomgebiedbeheer, functioneel ontwerp vancivieltechnische systemen,operationeel beheer en
onderhoud en het Management centre for
international co-operation (CICAT).Ç
Voormeerinformatie:
E.Mostert(015)2787800.

INFORMATIE

Artsenzonder Grenzen
ArtsenzonderGrenzenpresenteerttijdensdeofficiëleopeningv a n deWorldWaterFairde
tentoonstelling 'Isparenia'(verdamping), De
expositiebestaatuiteenverzamelingsculpturen,
schilderijen en/otoportrettenvan kunstenaarsuit
Oezbekistan.Deorganisatiespreektverdertijdens
hetNGO-forumoverdespecifiekegezondheidsproblemenrondhetAralrneer.
Totopheden isArtsenzonder Grenzen
deenigeinternarionale medische hulporga-

nisatie indeomgeving van hetAralrneer.
Zoals bekend droogdedezeooit opdriena
grootstebinnenzee terwereld in minder
dan 25jaar optot dehelft vanzijn oorspronkelijke omvang.Opsommige plaatsen trok
dekustlijn zich tot rookilometer terug. Het
drinkwater indeomgeving iszwaar verzilt
endaarmeeongeschikt voor consumptie.
Artsen zonder Grenzen probeert te
helpen door onder meermateriële ondersteuning tegevenophetgebied van sanitatie,hygiëneenschoon drinkwater, f
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Vrouwennetwerken
InhetNederlandsegcdeclteopdeWorldWater
Fairverzorgendenetwerkenvoorvrouwen 'in
waterleidingmaatschappijen enaardwetenschappen,respectievelijk Zijstroom enGAIA, op20
maart 'savondseenpaneldiscussieoverhetonderwerpVrouwen indewestersewaterwereld'.Het
internationalepanelbestaatuitmannenenvrouwen intverschillendesectorendiemetwaterbeheer
inaanrakingkomen.
Dedeelnemers komen onder meer uitde
politiek, overheidsinstellingen, ontwikkelingssamenwerking endeprivate sector.
Doelvandediscussieishetzoeken van
oplossingen omdedeelnamevan vrouwen
indewaterwereld tevergroten.Antwoorden
wordengezocht opvragen alswat voorzin
het heeft omvrouwennetwerken opterichten,wat detoegevoegde waarde isvanmeer
vrouwen indewesterse watersector enwat
hetWesten kan lerenvanervaringen in
ontwikkelingslanden ophetgebiedvan
'gender'en'gender mainstreaming'?
Indediscussiekomt ookhet resultaat
aan bod vandeonderdelen 'Gender&Water'
en'Business women water professionals'
van hetWereldWater Forum.
Degenoemde vrouwennetwerken
presenteren zichopvrijdag 17maart.Ze
nemen dan enquêtes afoverdebelevingvan
devrouwenparticipatie in de waterwereld.
Deresultaten hiervan komen bij depaneldiscussieterug. *"
Meerinformatie overdezeactiviteitis
beschikbaaropinternet:www.nwp.nl. o/per
e-mail:gaia netwerk@hotmail.com.

Nederlandse inzending

'orldWater Fair
eeft GOED beeld

NWP: samen sterk in waterwer
"De N e d e r l a n d s e inzet op w a t e r g e b i e d is één van onze
t o p - e x p o r t p r o d u c t e n . Tegelijkertijd wordt de
N e d e r l a n d s e w a t e r s e c t o r vaker om een g e ï n t e g r e e r d
product (van ontwerp tot uitvoering tot beheer)
gevraagd. N e d e r l a n d kent geen grote, g e ï n t e g r e e r d e
conglomeraten die dit type product kunnen bieden; de
N e d e r l a n d s e kennis wordt op een vrij versnipperde
wijze a a n g e b o d e n . De uitdaging ligt vooral in een versterking van de synergie binnen de w a t e r s e c t o r " . Aldus
de nota 'Partners voor W a t e r ' die vorig najaar door
staatssecretaris De Vries van Verkeer en W a t e r s t a a t
werd g e p r e s e n t e e r d . De nota wijst een belangrijke rol
toe aan het N W P , het N e t h e r l a n d s W a t e r Partnership.
samenwerking te
bevorderen binnen
Nederland is het NWP opgericht
dat inmiddels al ruim een jaar
werkt aan het bereiken van zijn
missie: het promoten van de
Nederlandse watersector, het stimuleren van de Nederlandse
inbreng en het behartigen van
deze inbreng inde internationale
waterwereld. Uit deze missie
komen een aantal concrete activiteiten voort waaronder profilering
bij ambassades en vertegenwoordigingen, het inschakelen van
alumni netwerken en de aanwezigheid bij waterevenementen.
Begon het NWP met een handjevol leden; het ledental ligt nu al
boven de 110. Ze zijn afkomstig

Omde

uit het bedrijfsleven, maar ook
financieringsinstellingen, non-profitorganisaties, kennisinstituten,
waterschappen, gemeentes, provincies, en ministeries zijnlid.

Water Informatie Netwerk
Een ander belangrijk middel bij de
promotie in het buitenland is het
Water Informatie Netwerk (WIN)
dat via internet toegankelijk is.
Het WIN zal als belangrijke informatiebron gaan gelden voor buitenlandse organisaties en bedrijven die op zoek zijn naar een antwoord op hun watervraagstuk. Dit
informatienetwerk omvat onder
andere profielen van NWP-leden
en een thematisch geordende
projectendatabank. De lancering

Sharing centuries
of Experience

Water
platform

"Artist impression van het Dutch Village en The Mill tijdens het Tweede
Wereld Water Forum "

van deze site gebeurt tijdens het
Wereld Water Forum (WWF) dat
van 1 7 tot en met 22 maart 2000
plaatsvindt in Den Haag. De site
biedt enerzijds een database en
zoekfaciliteiten voor potentiële
gebruikers van Nederlandse
waterkennis en anderzijds communicatiefaciliteiten waarmee de
leden onderling kunnen communiceren.

Meeting inthe Mill
Wereld Water Forum
Het NWP werd verzocht de
Nederlandse inbreng voor het
WWF te coördineren. Dit houdt in
dat NWP een inhoudelijke bijdrage levert aan het Forum en de
Nederlandse inzending voor de
Fair coördineert. Op de Fair staan

About
NWP

Login
Members

Aboutthis
site«

Help

Matrix

overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten samen in het Dutch
Village. Een belangrijk doel van de
visie -samenwerking tussen verschillende actoren -is ook te zien
in gezamenlijke presentaties in
het Dutch Village en het centrale
NWP-paviljoen.

Dit paviljoen, ook wel The Mill
genoemd, schotelt de Fair-bezoekers dagelijks een aantrekkelijk
programma voor, variërend van
ronde tafel-sessies en introducties tot workshops en ontvangsten. Ondanks het feit dat de
voorbereidingen nog in volle gang
zijn, kan worden geconcludeerd
dat alvast één doelstelling is
bereikt; de Nederlandse inzending
voor de Wereld Water Fair geeft
een goed beeld waar Nederland
sterk in is: waterwerk.

Areasarecombinedwithsortsofactivity
Clickon thefieldsyouwant
Europe

Africa

Asia/
Middle
East

America Oceania
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AID Environment
AmsterdamRAI
ARCADIS Euroconsult
Delft Cluster
DHVWater
FMECWM
Geodelft(GD)
GrontmijAdvies &Techniek B.V.
HASKONING B.V.
HerderBV
IHE
ITC Enschede
IWACO
KIWAN.V.
Landustrie Sneek B.V.
Ministerie vanEconomische Zaken
Ministerie vanVerkeer enWaterstaat
Nationale Investeringsbank N.V
NEDECO

"Startpagina Water Informatie Netwerk dat tijdens het Tweede Wereld Water Forum wordt gelanceerd. '

Nfft

Netherlands
Water Partnership

Jeroen van der Sommen

D

Postbus3015
2601 DA Delft
Telefoon: 015-2151728
Telefax: 015-2151759
E-mail: info@nwp.nl
Internet:www.nwp.nl

:

HetNWP-lidmaatschap bedraagt
ff.2.500,- perjaar.
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Deelnemerslijst World
WaterFair
Exposant

Standnummer

Aquatech BusinessMedia
Arcadis
CentreforScienceand Environment
Centrum Ontwikkelings
Samenwerking Overijssel
Citizens House
Delft Cluster
Delft Universiry ofTechnology
DHVGroep
DienstWater en Rioleringvan
Amsterdam
DuinwaterbedrijfZuid-Holland
DuraVermeerGroepN.V.
EAWAG
VanEssenInsrrumenrsB.V.
EuroInfo CentreNW
EijkelkampAgrisearch Equipment
Food andAgriculture Organization
oftheUnitedNations(FAO)
Foster ParentsPlan
Foundation forWater Research
FrenchWaterAgencies,Ministry
ofEnvironment
Gemeente DenHaag,Dienst
Stadsbeheer
Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam
Gemeentewaterleidingen
Amsterdam
Gemeentewerken Rotterdam
Global Environment Faciliry
GlobalWarer Parrnership
Globetree
Grontmij
H20
Habitat
Haskoning B.V.
HerderB.V.
Hoogheemraadschap van Delfland
Hydroplus
HydroRingB.V.
Icco
IHE
Ingenieursbureau Rotterdam
InternationalAqua Investments
InternationalAtomicEnergyAgency
Internarional Desalination
Association
International Netwotk on
Participatory Irrigation
Management
International Warerand Saniration
Centre(IRC)
16
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FLOORPLANWorldWater Fair 2000

45
87
83
12

50
41
33
27

Exposant
61

27
46

Stand-

Exposant

nummer
Inrernational Water Management
Institute
IPO
ITCEnschede

65
32
85

IUCN,TheWorld Conservation
Union
IWACO
KiwaN.V.

Standnummer

42

56

Exposant

NU

Standnummer

Resources
Ministerie van Economische Zaken

Si
51

Ministerie van Verkeet en
Waterstaat, Rijkswatetstaat

5'

Ministerie van VROM
Netherlands Watet Partnership

51

NITG/TNO
NoritN.V.
NOVEMNOZ-PV

37
7/8
36

Novib
NUON ENW

28

51

10

Nijhuis Pompen B.V.
OTTMesstechnik GmbH &Co.KG
Perrier Vittel S.A.

72

Pipelife Ecosystems
Rabobank Nederland

57
33

Regionaal Opleidings Centrum
Oost Nederland

44
79a

10

R1WA
Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd.
Secretatiat ofWater Resources
SEGHERSbetter technology

31

69
5
48

foi watet

SNV

12

Southeastern Anatolia Regional
Development Administration
Project
Stichting Waterstad 2000
Studieframjandet SH

47
35

Sunir Co.

59
3

62

Sweetwater Technology A/S
TWM Bronwater B.V.

42a

UN/DESA

V
V

UNEP/GPA
Unesco

27

Unie van Waterschappen
Unilever N.V
UNU/INWEH

43
2?
27

Vereniging voor Natuur- en

grens computervloer

Milieu-educatie (IVN)
VEWIN
Vivendi Water

10

^
75

Wageningen University and
Research Cenrer
Water and Sanitation Program

Exposant

Standnummer

Landustrie Sneek B.V.
6
Larenstein, Internationale Agrarische
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BESCHERM DENATUUR

WWF

BRONVANHETWATER

HetWereld Natuur Fonds neemt deel aan het internationale Wereld Water Forum
van 17tot en met 22maart 2000 in Den Haag.
www.wnf.nl
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13-delige documentaire
overwater
DeNCRVzendtvanafzomaaneen13-deligedocumentaireuitoverdewereldwijdewaterproblematiek
vande21eeeuw. Deserieis.gemaaktdoorhetNederlandseproductiebedrijfSwynk,diehieraanvierjaar
werkteenm35landenop ruim100locatiesopnamenlietmakenoveralleaspectenvanwater.Deserie
heet'Water-Elkedruppeltelt'entoonthoeveelzijdig,maartegelijkertijdookhoekwetsbaarwateris.
Dedocumentaire laataandehand van
aansprekende voorbeelden enmensen zien
wat water voorrolspeelt inhet leven.
Bekendemensen komen aanhet woord.
Mensen diezich in hun dagelijks levenvoor
water inzetten ofingezet hebben,omdat ze
zoalsdeoud-presidenten Gorbatsjov en
Carter verantwoordelijkheid hebben gedragen alspoliticus ingebieden waar water van
groot strategisch belangwas.Ofomdatze
zichvooreenspeciaal doelinzetten,zoals
TedDanson (vandetelevisieserie 'Cheers')
alspresident vandeAmerican Oceans
Campaign ofJohan Cruyff voorde toekomst
vanonzekinderen en hun water.Ookde
DalaiLamaenschrijfster IsabelAllende zijn

indedocumentaire tezien.Zij hebben het
overdespirituele kant vanwater.Dekoningin vanJordaniëkijkt naar desituatie in het
Midden-Oosten.Secretaris-generaal vande
VerenigdeNaties KofiAnangeeft uitgebreid
zijn visieophet belangvanwater voorde
vrede,veiligheid engezondheid vande
mensen dienu opdeaarde wonen.
Indeeersteaflevering worden de
bekendepersoonlijkheden geïntroduceerd
dieindedocumentaire hun verhaalover
water vertellen en uitleggen waarom zij
denkendat het verhaaloverwater misschien
welhet belangrijkste verhaal vande21e
eeuwis.

'Week van het water'
Ronddedocumentaire-serie houdtdeNCRVvan 13 t/m 20maarteenspeciale'Weekvanhet
water'.Gedurendedezeweekstaandevolgendeprogramma's,indebreedstezinvanhet
woord,inhettekenvanwater:
-maandag15 maan,9.00 uur,Radio 1. EenreportageoverdewaterschaarsteindeEgyptische
oaseAlFayoum,eenzijtak vandeNijl.Deboerendiegevestigdzijn aandebovenloop,bepalenvooreendeeldehoeveelheid waterdieboerenaandebenedenloopkrijgen, 'sNachts
patrouilleert deirrigatiepolitie omtevoorkomendatboerenillegaalwater aftappen.
-maandag13maan,0.0$uur,Nederland1 (herhalingop19maan, 16.2suur)Miniatuur.Gast
inditprogramma isJeanGardeniers,docentaquatischeoecologieaandeuniversiteitvan
Wageningen.Waterisvoorhemeengroteinspiratiebron enhetsymboolvanhetleven.

MikhailGorbatsjov
Tussen deinterviews door wordende
gespreksonderwerpen geïllustreerd metde
beelden dieoverdehelewereld zijn opgenomen:beelden vansanitatieprojecten in
Bangladesh,van boeren inKeniaenAustralië,vanfabrieken in Italië,Canada enJapan,
van families inSpanje enNamibië envan
rituele ceremonies opBalien in India.
Nadeeerste aflevering dieeen introductieisvandeseriekomen indedaaropvolgende twaalfuitzendingen van 'Water-Elke
druppel telt'chronologisch devolgende
thema's aan bod:moeder natuur, waterrituelen,dezoektocht naarwater,water in het
dagelijks gebruik, deprijs vanwater, water
indelandbouw,deinvloed vandammen en
het kanaliseren vannatuurlijke stromen,
water indeindustrie,vervuiling, transport
vanwater,oorlogenvredeende toekomst.
Deseriewordtiederemaandag vanzomaart
t/m i2juni uitgezondenopNederland1vanaf
23.35uur. f

- woensdag15maart, 20.30uur, Nederland1,Netwerk. Indeuitzendingwordtuitgebreid stilgestaan bij hetthema water.
-zondag19maan, 16.00 uur,Nederland1, ©mens.Inditprogramma iseenportret tezien
vandeEngelsman PaulKing,diebijzondere opnamen maaktevoordeserie.
-zondag19maart, 18.00uur,Radio3,BuZzgaatNat. EenjongeArtszonderGrenzen legtuit
watdrogeAfrikaanse grond is.HermanBroodpraatoverdegevarenvan'vuurwater'eneen
jongenvan21 laatzichopdiedagbijdebaptistendopen.
- van 13 t/m 17maart, 19.00 uur,Nederland1,Manbijthond. Debabbelboxstaatopeenlocatiediebetrekkingheeft opwater.
-maandag20maart,9.00 uur,Radio 1. Inhetactualiteitenprogramma iseeninterviewte
horenmetéénvandemakersvan 'Water-Elkedruppel telt'.
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