Capaciteitsversterking van de watersector1
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Contouren voor een nieuwe ontwikkelingsstrategie

Inleiding
De groei van de wereldbevolking en de
economische ontwikkeling legt een
toenemende druk op de beschikbaarheid
van de natuurlijke hulpbronnen. Dit geldt
bij uitstek voor het multi-functionele
water. Zowel voor waterrijke als waterarme landen is de essentiële rol van water
voor ontwikkeling én overleving nu overal
duidelijk geworden.
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In enkele geïndustrialiseerde landen heeft
dit inzicht al ruim een decade geleden zijn
neerslag gevonden in onder andere
integraal waterbeheer. In deze landen
echter neigt men te vergeten dat deze
adequate, beheers-technische benadering
als nieuw concept slechts langzaam is
gegroeid en ontwikkeld binnen goed
werkende organisaties die beschikten over
gemotiveerd en goed opgeleid personeel
en die zelf aangepast werden aan de
nieuwe taakstellingen.
Watersector en capaciteit
De dringende behoefte systematischer
om te springen met water in de snel
expanderende ontwikkelingslanden reikt
overigens verder dan het integraal waterbeheer, dat zich in wezen toch beperkt tot
hoeveelheden en kwaliteiten met het oog
op economische en ecologische doelstellingen. In deze landen wordt water
gebruikt voor drinkwatervoorziening en
sanitatie (als onderdeel van urbane en
rurale infrastructuurvoorziening),
geïrrigeerde landbouw (als onderdeel van
landbouwontwikkeling), drainage, rivierbouw, waterkracht en soms navigatie; aan
de andere zijde wordt het wateraanbod
gemeten en ontwikkeld (hydrologie) en
gealloceerd (planning).
1
De geuite opinies zijn die van de auteurs en
niet noodzakelijkerwijs die van de organisaties
waarvoor ze werken.

Samenvatting
Tussen 1960 en 2010 zal de wereldbevolking bijna verdrievoudigen. In 2010 zal
60% van deze bevolking leven in verstedelijkte gebieden. De wijze waarop de
watersector is georganiseerd, beïnvloedt hun gezondheid en hun kansen op
economische ontwikkeling. Adequate waterverzorging wordt steeds moeilijker,
gezien de toename in behoefte aan irrigatiewater en in vervuiling.
Zwakke sectorinstellingen en -organisatie blijken een hoofdreden te zijn voor een
gebrekkige geïntegreerde planning, inefficiënt omgaan met water en ineffectieve
waterlevering aan huishouden, boer en industrie.
Een nieuwe lange-termijn strategie wordt momenteel ontwikkeld die beoogt de
capaciteit te versterken van de instellingen, van de wet- en regelgeving en van de
management- en human-resourcesstructuren.

De wijze waarop met het water wordt
omgegaan wordt nog grotendeels bepaald
door beleidsdoelstellingen die geen oog
hebben voor de fysieke eenheid en de
beperktheid van 'het waterpakket'.
Drinkwater wordt beschouwd als iets
vanzelfsprekends, en dus gaan vele
ontwikkelingsplannen er stilzwijgend van
uit dat er straks voldoende goed water
voorhanden zal zijn om iedere inwoner
van een nieuwe stadsuitbreiding 60 of
100 liter per dag te leveren. Afvalwater
wordt afgevoerd, maar zonder zich er
rekenschap van te geven dat dit benedenstrooms moeilijkheden zal opleveren.
Bovendien liggen de knelpunten ook op
heel andere punten dan in Europa: hier
beseft elke consument het belang van
goed drinkwater en concentreren de
drinkwaterbedrijven zich op verdergaande
zuivering, terwijl consumenten in Derde
Wereldlanden niet altijd gemotiveerd zijn
of de organisaties missen om zelfs
eenvoudige handpompen te onderhouden.
Tijdens de komende twee decaden
kunnen we in vele landen een explosieve
demografische en economische ontwikkeling verwachten. Daarom moet elk
beleid op nationaal en op projectniveau
veel meer afgestemd worden op een
geïntegreerde visie op de water'sector'.
Met andere woorden, elk ontwikkelingsplan moet eigenlijk vooraf getoetst worden
aan de draagkracht van en de strategie
voor de waterhulpbronnen. Dit is een
nieuwe aanpak die inhoud moet geven
aan het streven naar een efficiëntergebruik
van watervoorraden in een competitief
milieu, en zich ook ten volle gaat richten
op de aanhoudende zorg om de effectiviteit
van de waterlevering aan de individuele
burger of boer.
Naast deze verscherpte focus op de watersector speelt een tweede bekommernis.
In het verleden werd er vaak van uitgegaan dat ontwikkelingslanden op de
eerste plaats behoefte hadden aan infrastructuur. Zodra die zou zijn geleverd, zou

het betrokken land die infrastructuur zelf
kunnen gaan beheren en onderhouden.
De ervaring wijst echter uit dat deze
benadering dikwijls onvolledig is geweest
door voorbij te gaan aan de noodzaak dat
hiervoor ook de lokale capaciteit van
instellingen en organisaties moest worden
versterkt. Alleen sterke en maatschappelijk gesteunde instellingen bleken
immers in staat zichzelf voortdurend te
kunnen ontwikkelen zodat ze nieuwe
technologische en maatschappelijke
uitdagingen het hoofd konden bieden.
De beste garantie voor de duurzame
verdere ontwikkeling van de watersector
schuilt daarom in lange-termijn
programma's die zich concentreren op
de verbetering van de sectororganisaties
en niet uitsluitend op het technische
eindprodukt.
De omvang van het probleem
If we are tosatisfytheacute needsof hundreds
of millionsofpeople today, and thoseof
billionstomorrow, we must take a quantum
leapbydoing thingsdifferentlyand start doing
them now.
- uit de Delft Declaration, juni 1991
De watersector wordt geconfronteerd met
een ongeëvenaarde toename van de vraag,
voor drinkwater, voor irrigatie, als
verdunnings- en transportmiddel voor
afvalwater, enzovoort. Tussen 1960 en
1990 steeg de wereldbevolking van 3 tot
5 miljard; tijdens de huidige decade neemt
ze toe met nog ongeveer een miljard, om
tegen 2010 ruim 8 miljard te bedragen
(afb. 1).Bijzonder kritisch is daarbij de
stedelijke groei: tussen 1960 en 2010
neemt het percentage urbane bevolking
toe van 15 tot 60% - wat overeenkomt met
elke dag een nieuwe stad van een half
miljoen inwoners in de Derde Wereld.
Van een rurale evolueren we naar een
stedelijke wereldbevolking. Deze groei is
natuurlijk problematisch omdat de
economische ontwikkeling, die door de
steden wordt bepaald [World Bank, 1!
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proportioneel zal toenemen terwijl vele
natuurlijke hulpbronnen al tot dicht bij
hun limiet worden geëxploiteerd. Steden
eisen meer infrastructuur en betere
milieudienstverlening (drinkwater,
sanitatie, waterkwaliteitsbeheer,
industrieel proceswater, enz.) en ook
steeds meer voedsel dat vaak slechts door
geïrrigeerde landbouw kan worden
verkregen. De theoretische vraag naar
infrastructuur impliceert dat ruwweg een
volume zou moeten worden geleverd dat
3 tot 4 keer groter is dan het volume over
de voorbije 30 jaar.
Ook voor de watersector geldt dat kennis
snel veroudert. Zoals in afb. 1 kwalitatief
gesuggereerd wordt, is de technische
complexiteit van waterinfrastructuur sterk
toegenomen. Dit houdt onder andere
verband met de voortdurend slechter
wordende ruwwaterkwaliteit en de
toenemende kwaliteitseisen voor het te
leverengezuiverd water. Daarnaast is uit de
Internationale Waterdecade (1981-1990)
gebleken dat de effectiviteit van de
watersector sterk afhankelijk is van goed
opgezette en beheerde organisaties
(zoals drinkwaterbedrijven en irrigatiecorporaties) en van een sociologisch
verantwoorde benadering van lage
inkomensgroepen [UNDP, 1990],
Ingenieurs moeten beter leren samenwerken met andere disciplines.
De doelstelling watervoorraden
(economisch) efficiënt en effectief aan te
wenden, zonder daarbij de draagkracht
Afb. 2 - Onderzoek, technologische ontwikkeling en het
opzetten van gegevensbestanden, zijn belangrijke
componenten van sectorcapaciteit. Hier het slaan van
hydrologische peilschalen in de Incomatirivier,
Mozambique.

Afb. 1- De wereldbevolking, en vooral het verstedelijkte deel ervan, zullen een ongeëvenaarde groei doormaken
in de komende 20 jaar [UNFPA, 1991/. De theoretische nood aan nieuwe infrastructuur voor water- en
afvalwaterbeheer zal meervoudig toenemen, terwijl ook het irrigatie-areaal zal moeten groeien [FAO, 1990].
Bovendien neemt de (beheers-)technische complexiteit toe.

van de natuurlijke systemen te overschrijden, is een grootschalige uitdaging.
Toch is het mogelijk vele van de
problemen zo te formuleren dat ze
beheersbaar worden.
Water en instellingen
Duurzaam watergebruik
Een eerstegroepproblemen betreft het
samenspel van organisaties die met het
water moeten omgaan. Vaak bestaat al een
tekort aan betrouwbare en systematische
hydrologische gegevens, die aan elke
planningactiviteit ten grondslag zouden
moeten liggen. Vele landen hebben al hun
oppervlaktewaterstromen in kaart
gebracht in een aanzet hun gebruik te
regelen (afb. 2). Grondwater daarentegen
krijgt zelden hetzelfde belang toegemeten
en is dikwijls vogelvrij. Ook ontbreekt
vaak samenhang tussen deze gegevens en
planningactiviteiten die de bruikbaarheid
en beschikbaarheid van waterpakketten
(doorgaans ongunstig) beïnvloeden:
waterverontreiniging door stad en
industrie, en fysische en ecologische
veranderingen in de rivierbekkens die
afvoerpatronen wijzigen en erosie
bevorderen (bijvoorbeeld door verstedelijking, agrarische ontwikkeling en
ontbossing).

Watervoorraden horen te worden gealloceerd op basis van een waardering van
het water in verschillende ontwikkelingsvarianten voor de regio's van een land;
nog te zelden worden deze economisch
gekwantificeerd. Bovendien geldt
dergelijke centrale waterplanning
doorgaans slechts voor enkele grote,
nationale projecten, zoals uitgestrekte
irrigatiewerken, waterkracht en
bescherming tegen overstromingen.
Het zijn in vele gevallen de machtige
technische ministeries, zoals Landbouw en
Energie, die uiteindelijk de prioriteiten
voor het waterbeleid bepalen in functie
van hun eigen, specifieke taakstelling.
Vele andere water-gerelateerde
activiteiten vinden plaats op lagere,
meer lokale echelons. Dit geldt zowel
planning alsook het eigenlijke gebruik.
Zo directief centrale ministeries kunnen
zijn voor de 'grote' waterpakketten, zo
summier is vaak de beleidsvorming en
regelgeving voor het watergebruik op
lagere niveaus. Top-down planning, een
karakteristiek in vele Derde Wereldlanden, functioneert zelden waar het
om kleinschalig watergebruik gaat.
In Thailand bijvoorbeeld, werden
irrigatieplanning en een deel van het
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beheer, grotendeels centraal uitgevoerd.
Door de variëteit aan projecten is dit
beheers-technisch ingewikkeld; in reflex
begon het centrale lichaam te bureaucratisch op te treden en reageerde daardoor te weinig op lokale behoeften en
mogelijkheden. Binnen het Thaise deel
van het Mekong-bekken wordt daarom nu
geëxperimenteerd met kleinschalige
waterbeheersingsprojecten; groepen
dorpen wordt toegelaten hun gecombineerde prioriteiten voor irrigatie,
drinkwater, veedrenking, enzovoort uit te
zetten en zelf met steun van het
programma uit te voeren en te beheren.
Afhankelijk van het land heeft het ene of
het andere technische ministerie het
primaat in waterbeheersing. De sluitpost
is vaak de voorziening van drink- en
proceswater. Het wekt ook geen verwondering dat de behoefte de voedselbevoorrading veilig te stellen vaak leidt tot
voorrang voor geïrrigeerde landbouw.
Tot 80% van het gebruikte water gaat naar
irrigatie en 20% naar drink- en proceswater. Landbouwlobby's zijn steeds zeer
sterk en dit bepaalt het waterbeleid. In de
Heijing-Tianjing regio in China wordt 65%
van het (schaarse) water in de landbouw
gebruikt (in 1984 130 mVs), terwijl analyse
aangeeft dat water in die streek een
grotere economische meerwaarde zou
leveren via urbaan en industrieel verbruik
gevolgd door inzameling en hergebruik,
onder andere in de landbouw. De zeer
lage percentages bevolking aangesloten op
het rioleringsnet belemmeren nu nog
zulke hergebruiksschema's. Beijing overweegt intussen water van over 200 km aan
te voeren; bestaande kortere aanvoerkanalen zijn inmiddels ook onderhevig
aan vervuiling met nutriënten. De situatie
is vergelijkbaar met het grote watertransfer vanuit het Coloradobekken naar
de zich nog steeds ontwikkelende
landbouw in het semi-ariede California
[Okun en Lauria, 1990]. Een geïntegreerd
beleid zou dan georiënteerd moeten zijn
op kwaliteitsbeheersing van oppervlaktewater en hergebruik van stedelijk afvalwater voor de landbouw en industrie.
Zolang water van ver gehaald kan worden
tegen een lage kostprijs die alleen bepaald
wordt door de infrastructuurvoorziening,
zonder een vervangingswaarde voor het
water of de milieukosten te weerspiegelen,
blijft de regionale waterbalans een 'open'
systeem, en wordt onhoudbaar hoog
verbruik van water met een hoge
opportunity costniet ontmoedigd.
Duurzaam beheervan infrastructuur
Naast deze overwegingen over de fysieke
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draagkracht van het milieu (environmental
sustainability), slaat een tweedebelangrijke
groepoverwegingenop de financiële langetermijn draagkracht van de waterinfrastructuur. Beide types draagkracht
zijn overigens aan elkaar gerelateerd.
Uitgangspunt is dat de consument van de
water'dienst' (drinkwater, sanering,
drainage, irrigatie) de maatschappelijke
kosten ervan inziet en ervoor kan en wil
betalen. Als dit niet gebeurt, terwijl
centraal overheidsbeleid de dienst toch
essentieel acht, wordt subsidiëring noodzakelijk. Dit gold in de jaren zeventig en
tachtig vooral voor de irrigatie-, drinkwater- en sanitatievoorziening. Deze
'vervalsing' van de consumentenprijs blijkt
in vele gevallen averechts te hebben
gewerkt. Kapitaalvernietiging en ineffectiviteit waren er soms het gevolg van.
Een eerste misvatting betrof de
verwarring tussen een veronderstelde
behoefte(need) van de toekomstige
'begunstigde' en zijn reële vraag
(demand). De planning en infrastructuurvoorziening voor de rurale en urbane lage
inkomensgroepen was volledig op het
eerste gebaseerd, naar analogie met wat er
gebeurt in de 'rijkere' gebieden. Vele arme
gemeenschappen bleken echter niet
vanzelfsprekend waarde te hechten aan
een betere voorziening, of andere
prioriteiten te hebben. Ten tweede bleek
de hele benadering te veel op investering
te zijn gericht. Om een installatie langer
dan een jaar te kunnen gebruiken moet ze
echter door de (lokale) overheid of
gemeenschap financieel of anderszins
onderhouden en uitgebaat worden.
Vaak ontbrak zelfs de elementaire
capaciteit op lokaal niveau hiervoor. Gratis
water committeert de gebruiker niet en zet
niet aan tot zuinigheid: talrijk zijn de
rurale drinkwaterprojecten die al na korte
tijd volledig onbruikbaar of ongebruikt
bleken, terwijl ook vele irrigatieprojecten
op het niveau van de boer zeer inefficiënt
waren ten aanzien van het waterverbruik
en het stimuleren tot engagement voor
onderhoud. Kortom, financiële inefficiëntie kan spoedig leiden tot algehele
ondoeltreffendheid.
In een modernere aanpak moet daarom
meer tijd worden besteed aan het vóórtraject van projecten, om de bereidheid tot
engagement van de lokale bevolking
preciezer in te schatten en om deze
nauwer te betrekken bij belangrijke
keuzes in de ontwerpfase. Daarnaast moet
ook een lokale 'instelling' ontwikkeld
worden die zorgt voor eenvoudig onderhoud en beheer en voor het innen van
bijdragen. Deze strategie van gemeen-

schaps-bctrokkenheid heeft al in vele
gevallen geleid tot een sterk verbeterde,
structurele draagkracht. Een essentieel
onderdeel van deze strategie is te streven
naar kostendekking van tenminste beheer
en onderhoud.
Kwaliteit van organisaties
Een derdecategorieproblemen betreft de
kwaliteit van het interne beheer van de
overheidslichamen, instellingen en
organisaties die met het water moeten
omgaan. Bedrijven functioneren niet goed
als ze niet adequaat bestuurd worden of
als ze er niet in slagen excellente stafleden
aan te trekken of te behouden. Typische
interne institutionele zwakheden zijn
ondoelmatige managementstructuur,
onduidelijke taakstelling van stafleden, te
frequente wisseling van topbeheerders,
zwak esprit de corps en het ontbreken van
carrièreperspectieven. Naar het 'veld' toe
kan de organisatie ook inadequaat
optreden: technocratische benadering van
consumenten, gebrekkige communicatie
met de gemeenschap (marketing) en met
andere technische organisaties en een
onaangepaste expertise. Zo beschikt de
Water Corporation (die alle drinkwateren sanitatieprojecten verzorgt) in India's
grootste staat Uttar Pradesh over ongeveer
6.000 professionals; bijna allen hebben zij
een BEng in civiele techniek, maar minder
dan 50 zijn gekwalificeerd als gezondheidstechnische ingenieurs op VISc (ir.)niveau en slechts 5 zijn chemicus.
Een recente studie toonde aan dat in
Indonesië slechts 10% van de behoefte aan
gezondheidstechnische ingenieurs gedekt
is; per miljoen populatie werkt in de
provincie Oost-Java minder dan één
gekwalificeerde ingenieur, tegenover 70 in
Nederland [Alizar, 1991].De situatie is
gunstiger in de irrigatie-subsector.
Gegeven zulke tekorten, en met de snelle
ontwikkelingen in de vakgebieden (onder
andere inzake multi-disciplinariteit),
bestaat een aanhoudende nood om naast
verbetering van de managementstructuur,
ook het kennispeil van de organisaties aan
te passen en te verhogen. Opleiding en
training zijn daarin capaciteitsversterkende
activiteiten bij uitstek [zie o.a. WASH,
1990].
Talrijke voorbeelden van succesvolle
organisatie-ontwikkelingen bewijzen dat
dit knelpunt oplosbaar is, als het initiatief
goed voorbereid en langdurig ondersteund wordt (bijvoorbeeld in de gevallen
van het stedelijk drinkwaterbedrijf van
Buenos Aires, het grootste ter wereld, en
de Sri Eankase National Water Supply and
Drainage Board, die gereorganiseerd
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werden resp. sinds 1986, en in de periode
1981-1990).
Maatschappelijke inbedding
De vierde en laatstesoortproblemen situeert
zich op een hoger en abstracter plan.
Opdat een natie aanhoudend efficiënt zijn
water kan beheren, moet op centraal en
lokaal niveau een politieke consensus
bestaan die de watersector belang toekent,
in staat is de juiste organisaties te creëren
met behoorlijk omschreven mandaten die
in hun totaliteit alle taken afdekken, en
een enabling environment verzekert waarin
deze instellingen hun taken behoorlijk
kunnen vervullen. Een dergelijke cultuur
staat toe een functionele wet- en regelgeving op te bouwen die de instellingen
toelaat soepel en doelmatig op te treden.
Deze regelgeving slaat bijvoorbeeld op
waterrechten van individuen (vooral in de
irrigatiesubsector uiterst belangrijk) en op
de formele verantwoordelijkheden voor
afvalwaterbeheer en drinkwatervoorziening. Net zo relevant is de regelgeving voor de rechtspositie van openbare
nutsinstellingen, het ambtenarenstatuut,
de wijze waarop contracten worden
aanbesteed, waarop kwaliteitsnormen
worden opgelegd, enzovoort.
Een aparte plaats nemen de internationale
regelingen voor het waterbeheer van
internationale of grensoverschrijdende
wateren in. Door gebrek aan samenwerking tussen de oeverstaten worden de
mogelijkheden van dergelijke bekkens
onvoldoende benut (bijvoorbeeld
Mekongbekken) of zijn ze de oorzaak van
conflicten (bijvoorbeeld tussen Turkije,
Syrië, Irak,Jordanië, Libanon en Israël;
tussen India en Bangladesh).
Decentralisering en afdekken
van de sector
Een typische discussie in dit verband
spruit voort uit de ervaring dat, ook door
de toename van het aantal projecten, een
te centrale regeling van waterlevering aan
gemeenschappen, efficiënt noch effectief
is. Organisaties onder lokaal beheer,
relatief autonoom en met toegang tot de
kapitaalmarkt, blijken een betere
constructie om een sluitende bedrijfsvoering te garanderen. In vele landen
bestaat nog onvoldoende politiek
draagvlak voor een werkbare decentralisering of ontbreekt hiervoor een uitgewerkt beleid met kaderwetten. Tariefstelling bijvoorbeeld is een uitgelezen
instrument om waterverbruik te sturen;
tarieven steunen een sectorstrategie die
landelijk en in de tijd kan verschillen. In
vele Afrikaanse en Aziatische landen
wordt nog steeds op nationaal niveau een

eenheidsprijs vastgesteld op basis van
criteria die geen relatie hebben met lokale
condities, reële prijzen of waterbeleid.
Een bekend gevolg van de onvolledige
institutionele afdekking van de sector is
verzakking van steden als Bangkok,
Jakarta en Mexico City, veroorzaakt door
oppompen van onvervangbaar diep
grondwater door industrie en individuen
bij gebrek aan een behoorlijke openbare
watervoorziening. De officiële waterbedrijven hebben immers onvoldoende
institutionele capaciteit noch een mandaat
om aanspraak te maken op voldoende
grote ruwwaterreserves en om een
kwalitatief betrouwbaar produkt aan de
klanten te leveren tegen een aanvaardbare
prijs. Het nationale beleid moedigt wel
industrialisering en verstedelijking aan,
maar gaat voorbij aan de implicaties voor
de watersector en de noodzaak diep
grondwater effectief te beschermen door
bijvoorbeeld grondwaterverbruik door een
hoog tarief te ontmoedigen en gelijktijdig
een verbeterde voorziening door het
drinkwaterbedrijf zeker te stellen.
Een strategie voor capaciteitsversterking
Een W'ereldbankstudie [Paul, 1990]
bevestigde de vermoede positieve
correlatie tussen de duurzaamheid van
een project en de kwaliteit van het
institutionele klimaat waarin het moet
gedijen. Om de slaagkans van
investeringen te vergroten is het nodig de
benadering door donorlanden en
multilaterale organisaties meer te

organiseren in de vorm van langdurige
programma's die gericht de capaciteit van
lokale instituties versterken (afb. 3).
Door deze indirecte aanpak wordt een
structuur gecreëerd die op langere termijn
meer houvast biedt aan individuele
investeringsprojecten.
De instellingen die voor versterking in
aanmerking komen, kunnen zowel
nationaal als lokaal zijn en kunnen naar
aard onderling sterk verschillen.
Op nationaal niveau gaat het om
beleidslichamen zoals Planning Boards,
technische en 'ondersteunende'
ministeries (zoals Onderwijs en Justitie),
normstellende en kwaliteitscontrolerende
organisaties, professionele verenigingen,
opleidings- en onderzoeksinstituten, pers,
politieke en lobbygroepen. Op het meer
lokale niveau ligt de nadruk ook op
planning en beleid en op lokale overheidslichamen, bedrijven, verenigingen
van watergebruikers in dorpen, opiniebepalers (zoals religieuze organisaties),
consultants, aannemers, en dergelijke.
Overigens valt ook binnen donororganisaties nog wel iets te verbeteren:
competitie kan ontstaan tussen projecten
voor watergebruik (bijvoorbeeld
industrialisering versus handhaven
waterkwaliteit), terwijl sommige projecten
lijden onder bestedingsdrang en onder de
druk op korte termijn met zichtbare
resultaten te moeten komen.
Capaciteitsversterking zal een element
moeten worden in nieuwe langetermijnsstrategieën voor een duurzame

Afb. 3 -Mechanisme vancapaciteitsversterking. Duurzame technische 'Produkten' (raamIJwordengeleverdvia
interventies van instellingen die aanvereisten moeten voldoen (ramen2,3);deze wordengesteunddoororganisaties
dieelkeen bepaald aspectvan decapaciteit kunnen versterken (raam4).
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Organisational systems

Control

un;:

1.TECHNICAL OUTPUT

WATER RESOURCES (SUPPLY)
Hydrology
Meteorology
Watershed ecology
Planning and m a n a g e m c n l
WATER DEMAND & USE
Water supply & sanitation
Wastewater nianagemcril
Drainage
Irrigated agriculture

Hydropowcr

SUSTAINABILITY
Environmental
Financial
PROGRAMME CYCLE
P o l i c y and strategy, p l a n n i n g ,
financing, construction.
operation, regulation,
t a r i f f setting

HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT
Education & T r a i n i n g
Managerial systems
Staff development
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ontwikkeling van de watersector.
Het kan het doel zijn van een specifiek,
apart project binnen een ruimer gesteld
programma of het kan een nevendoelstelling zijn van een technisch uitvoeringsproject. In ieder geval verschillen de
strategieën van land tot land door de
typische situaties voor waterhulpbronnen én van instellingen. Daarom
bestaat een eerste stap uit een precieze
analyse van deze situaties. Een dergelijke
strategie heeft verder tot doel:
- aanpassing van de wettelijke structuur
en regelgeving en het creëren van een
geschikt maatschappelijk klimaat;
- het stimuleren van een goed beheer van
natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder
water; dit omvat beheersing van de
netto-vraag door tariefstelling, waterconservering en hergebruik;
- het oprichten en ondersteunen van
verenigingen van watergebruikers en van
beheersinitiatieven van gemeenschappen
en boeren; bijzondere aandacht verdienen
hierbij de cruciale rollen van vrouwen en
van niet-overheids organisaties;
- het vergroten van de rol van de privésector in het beheer van, c.q. het uitvoeren
van taken van waterbedrijven;
- het betrekken van lokale en internationale opleidings- en trainingsinstellingen, management consultants,
professionele verenigingen, enzovoort bij
activiteiten ter versterking van lokale
capaciteit; en
- het verbeteren van geïntegreerde
planning op nationaal niveau en het
coördineren van donorinitiatieven.
Conclusie
De snelle demografische en economische
evolutie in de Derde Wereld zal tijdens de
komende twee decaden in toenemende en
zelfs beslissende mate beïnvloed worden
door de lange-termijn beschikbaarheid
van water. Een essentiële voorwaarde om
duurzame investeringen te plegen is het
ontwikkelen van capaciteit van instellingen (ministeries, waterbedrijven,
universiteiten, dorpsgemeenschappen,
enzovoort) om inzicht te hebben op welke
wijze duurzaam met water kan worden
omgegaan, om zelfbewust te bepalen
welke investeringen nodig zijn, en om
een financieel gezond beheer te voeren.
De geïndustrialiseerde landen dragen een
grote verantwoordelijkheid bij het
oplossen van deze mondiale waterproblematiek. Voortbouwend op het werk
van de voorbije decaden is het nu tijd te
leren uit het verleden en nieuwe
benaderingen te ontwikkelen.
Deze nieuwe strategie is bij uitstek

emanciperend van karakter en kan Derde
Wereldlanden beter gaan assisteren hun
toekomstige problemen autonoom op te
lossen. Binnen de contouren van deze
strategie hebben UNDP en belangrijke
donorlanden in samenwerking met enkele
ontwikkelingslanden al een begin gemaakt
met het opstellen van concrete actieplannen.
Deze tekst is gebaseerdop deDutch Water
SectorDay (Den Haag, 15mei 1991)
georganiseerddoor DGIS en vooral ophet
UNDP-Symposium A Strategyfor Water
Sector CapacityBuilding (Delft, 3-5 juni
1991)waaraan 80 internationale waterexperts
deelnamen. De Proceedings van dit symposium
zijn eind 1991 verschenenen kunnen worden
verkregen via IHE, Postbus 3015,
2601DA Delft.
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Levende organismen als 'waakhonden' ingeschakeld
De Antwerpse Waterwerken (AWW) nam
op 1 januari 1992 acht regenboogforellen,
vijfentwintig watervlooien en één miljoen
lichtgevende bacteriën in dienst. Ze worden
ingeschakeld in de biomonitoringbewakingssystemen van het permanente
meetstation te Grobbendonk langs het
Albertkanaal. De gemeenschapsminister van
Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, de heer Kelchtermans, heeft op
14november jl. de eerste steen gelegd van dit
eerste meetstation dat deel gaat uitmaken van
het algemene water-meetnet voor Vlaanderen.
Het meetstation moet de kwaliteit van het
oppervlaktewater volgen. De te volgen
parameters worden of continu ter plaatse
gemeten, of in gespecialiseerde laboratoria
ontleed, na automatische bemonstering in het
station. Verder heeft het station een belangrijke waakfunctie. Zodra ontoelaatbare
verontreiniging optreedt, wordt er alarm
geslagen. Hierbij speelt de biologische
kwaliteitsbewaking een belangrijke rol.
Levende organismen, gevoelig voor
kwaliteitsverslechtering, worden als
'waakhonden' ingeschakeld.
Meetstation m Grobbendonk.

Het gedrag van de acht regenboogforellen zal
onafgebroken worden gevolgd. Bij een voelbare verontreiniging vertoont de vis een
andere kiewbeweging. Elektronische
sensoren vangen dit op en geven een alarmsignaal. Bij de watervlooien noteren infrarooddetectoren elke belangrijke wijziging in
het gedragspatroon en schakelen vervolgens
het alarm in. De derde groep organismen is
gekozen omdat deze bacteriën een klein
beetje licht uitstralen. Als de lichtuitstraling
vermindert, vangen gevoelige lichtmeters dit
op en geven een alarmsignaal af.
Aanleiding tot de bouw van het meetstation
was de terbeschikkingstelling aan AWW van
een gedeelte van de 'Koliektor Albertkanaal'
voor drinkwatertransport. Als tegenprestatie
verbond AWW er zich onder meer toe het
meetstation te bouwen en in te richten.
Het is vanaf 1 januari operatief.
De heer Kelchtermans voorziet in zijn
'MINA 2000'-plan de bouw van een reeks
meetstations voor de bewaking van de
kwaliteit van het oppervlaktewater in
Vlaanderen. Dit meetstation is hiervan het
eerste en vervult de rol van pilotstation.

