'Rurale drinkwatervoorziening inIndia,niettechniek alleen'

Inleiding
Nederland financiert via het Directoraat
Generaal Internationale Samenwerking
(DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken een groot aantal rurale drinkwatervoorziening- en sanitatieprojecten in India.
Deze projecten worden inverschillende deelstaten uitgevoerd: Andhra Pradesh, Gujarat,
Himachal Pradesh, Kerala en Uttar Pradesh
(afb. 1).Daarnaast zal binnenkort ook in
Karnakata een groot project van start gaan.
De Nederlandse hulp in de drinkwater- en
sanitatiesector vormt een niet onaanzienlijk
deel van de totale ontwikkelingshulp aan
India zoals tabel Ilaat zien.
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Nederland voert in dezen een integraal
beleid, dat wilzeggen dat de werkzaamheden
gericht zijn opdevolgendevijf componenten.
• Constructie
• Community participation
• Health education
• Sanitatie
• Inkomensgenererende activiteiten voor
vrouwen.
De totale investeringen voor deze projecten
worden door Nederland voor 85% betaald
door middel van een schenking. De 15%
reductie heeft betrekking op locale
belastingen. Van deze 8 5 %wordt 30% door
de centrale regering (GOI) ingehouden.
De deelstaten ontvangen direct dus maar
59,5% van de investeringen alsschenking;de
overige 40,5% moeten uit de eigen budgetten
van de deelstaat regeringen komen.
Het uitgangspunt bij de projecten isdat de
organisaties welkeverantwoordelijk zijn voor
de rurale drinkwatervoorziening de projecten
zelf identificeren, ontwerpen, de bestekken
gereedmaken, aanbesteden en ook zelfzorgdragen voor uitvoering, operation and
maintenance.
Gezien de omvang van de projecten en de
complexiteit van de administratieve en
financiële begeleiding isop de ambassade in

Samenvatting
Ook rurale drinkwatervoorziening
vereist een sterk multi-disciplinaire
aanpak. Drinkwaterprogramma's
moeten een proces doorlopen, zowel
technisch alsmaatschappelijk, afhankelijk van de sociaal-economische,
culturele en bestuurlijke context.
Zonder een samengaan tussen maatschappijwetenschappen en technische
disciplines zijn drinkwaterprogramma's
in de derde wereld zeer kwetsbaar.
De auteurs concluderen ook dat dit
onvoldoende tot uitdrukking komt inde
academische scholing, zowel in civil
engineering als maatschappijwetenschappen. Er bestaat eerder isolement
en wantrouwen. Indicatief isook het
wegbezuinigen van de maatschappijwetenschappen bijde TU-Delft.

New Delhi een drinkwatercoördinator
(WACO) gestationeerd. Voorde begeleiding
van de projecten in Kerala State zijn daarnaast een civiel ingenieur en een socioloog
door DGIS uitgezonden.
De technische, en sinds enige tijd ook
sociologische ondersteuning en begeleiding
van de projecten wordt door DGIS uitbesteed aan consultants: DHV voorde
projecten in Uttar Pradesh, ETC/IHE voor
Andhra Pradesh en Haskoningvoor Gujarat.
Himachal Pradesh ressorteert rechtstreeks
onder de WACO. Voor de projecten in

Karnataka State istot op heden alleen
een 'Conception Report' opgesteld door
Haskoning/FEM Consult.
Voor de controle ophetwerk van consultants
is het IRC alsadviseur en coördinator door
DGIS aangesteld. Het relatieschema isaangegeven in afb. 2.
Door middel van halfjaarlijkse 'Progress
evaluation and review-missies' wordt de
voortgang van de projecten besproken met
de centrale en locale overheden en instanties
betrokken bij de drinkwatervoorziening en
sanitatie. Daarbij gaat het niet alleen om
technische zaken zoals voorstudies, ontwerpen en uitvoering.
TABEL I- Nederlandse hulp IkaspUifond) aan India en
aandeel van de drinkwatersector inmiljoenen guldens.
Jaar
Hulp

19Kb

1987*

1988*

- leningen
- gebonden en niet
gebonden schenkingen

91,6

104

102

108,4

104

102

Totaal

200

208

204

Drink watersector
- Himachal Pradesh
— Gujarat
- Uttar Pradesh**
- Andhra Pradesh
— Kerala
Totaal
- percentage drinkwatersector
in de totale hulp

0,8
0,9
4,3
1,5
9,5

0,2
12,5
11,7
15.0
lb,7

0,4
11.2
1 1.1
3,7
13,7

17,0

5b, 1

40,1

8.5

27,0

19,6
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Nee, zelfs op het platteland in India ishet
klantgericht denken doorgedrongen en
worden de verbruikers in toenemende mate
betrokken bijde planning en keuze van de
voorzieningen op dorpsniveau en het
onderhoud daarvan. Daarnaast wordt door
de missies getracht om meer aandachtte
krijgen voor de gezondheidsaspecten van
drinkwatervoorziening en sanitatie en het
hergebruik van morswater bijde tappunten.
In dit artikel zullen de ervaringen van
Haskoning worden beschreven met de rurale
drinkwatervoorziening inGujarat State in
het westen van India (afb. 3) en wel toegespitst op het onlangs gereedgekomen
Santalpur Regional Water Supply Scheme
(SRWSS). Haskoning issinds eind 1985
belast met de technische en sociologische
begeleiding van de projecten in Gujarat
State; daarvoor gebeurde dit door DHV.
Drinkwatervoorziening inGujarat State
Gujarat State heeft een oppervlakte van
195.984 km 2 . Van de ca. 37 miljoen
inwoners leeft het overgrote deel in de ruim
18.000 dorpen, al zijn er ook wel vrij grote
steden, zeker naar Nederlandse begrippen
zoals bijvoorbeeld Ahmedabad (2,7 miljoen),
Rajkot (550.000) en Jammagar (400.000).
De geologische en geohydrologische situatie
in Gujarat isniet bepaald gunstig voor de
drinkwatervoorziening. Ongeveer 70% van
het gebied heeft een rotsachtige ondergrond
of heeft alleen aquifers met brak of zout
water. De overige 30%, voornamelijk het
oostelijke en zuidoostelijke deel, heeft wel
zoet grondwater, maar isvoor de aanvulling
daarvan geheelaangewezen opinfiltratie van
regenval, want er zijn geen rivieren met een
afvoer gedurende het gehelejaar door, met
uitzondering van de Narmadarivier in het
oosten van Gujarat State.
Met de regenval in Gujarat ishet droevig
gesteld, speciaal in die districten waar de
door Nederland gefinancierde projecten
worden uitgevoerd (afb. 3). De laatste drie
jaar iserzeer weinigregen gevallen (tabelII),
met als gevolg dat niet alleenrivierenen
Afb. 2 - Relatieschema drinkwaterprojecten
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Afb. 3 - Situering Gujarat Stateendoor Nederland gefinancierde drinkwaterprojecten.

reservoirs droog staan, maar ook de ondiepe
freatische aquifers zijn uitgeput. Dit houdt in
dat de meeste handpompen indedorpen ook
geen water meer leveren. Een groot aantal
dorpen wordt thans door middel van tankers
van water voorzien op basisvan 10l/c/d, net
voldoende dus om te overleven.
Het land maakt een desolate indruk. Het vee
is uit de dorpen weggehaald en wordt in
centrale kampen van eten en drinken
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voorzien. Ook de fodder moet van elders
komen, op het land groeit vrijwel niets meer!
In Gujarat State isde Gujarat Water Supply
& Sewerage Board (GWSSB) verantwoordelijk voor de aanleg van de drinkwatervoorziening. Men onderscheidt twee soorten
systemen:
a. deindividuele projecten
b. deregionale projecten.
Bij de individuele projecten wordt de bron
voorzien van een handpomp of een onderwaterpomp en na gereedkomen door de
GWSSB overgedragen aan de dorpsgemeenschap, die daarna verantwoordelijk isvoor
het functioneren en het onderhoud.
In vele gebieden kunnen geen individuele
projecten worden geïnstalleerd, omdat er
niet voldoende ofkwalitatief acceptabel
water aanwezig is.Inzo'n geval wordt een
regionaal project ontworpen en gerealiseerd.
Het aantal dorpen wat binnen zo'n project
wordt aangesloten kan variëren van enige
tientallen tot ca. 150.Het water dient of betrokken te worden vanverafgelegen irrigatiereservoirs of gewonnen te worden uit meer
betrouwbare diepere aquifers, veelal ook op
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TABEL 1

-Regengegevens districten Gujaratwaardoor Nederlandgefinancierdedrinkwaterprojectenworden uitgevoerd.
Regenval in mm
normaal

1985

1986

1987

Project
District
Taluk;t

: Samalpur RWSS
: Banaskantha
: Kankrej
Radhanpur
Santalpur

634
381
375

19
172
149

183
198
187

78
45
12

Project
District
Taluka

: Lathi Liliya RWSS
: Amreli
: Lathi
Liliva

508
406

262
172

375
341

75
168

Project
District
Taluka

: Sami Harij RWSS
: Mehsana
: Patan
Sami
Harij

517
478
538

166
221
202

181
145
117

100
31
48

grote afstand van het voorzieningsgebied.
In de regionale projecten blijft de GWSSB
verantwoordelijk voor het onderhoud van
bronnen, inlaten, zuiveringsinstallaties,
reservoirs, pompstations en leidingen.
De dorpshoofden zijn in principe verantwoordelijk voorhet onderhoud vandedorpsreservoirs (cisterns), tappunten (standposts)
en veedrenkbakken (cattle troughs). In de
praktijk komt het er thans echter op neer dat
de GWSSB ook dit onderhoud opzich neemt,
wellicht vanwege deaanhoudende kritiek die
de bovengenoemde missies hadden en
hebben op de kwaliteit enhetonderhoud van
de dorpsvoorzieningen.
Het SantalpurRegionalWaterSupplyScheme
Het SRWSSwordt uitgevoerd in Banaskhanta
District (afb. 3) en isontworpen vooreen
gefaseerde uitvoering.

De eerste fase, die thans operationeel is,
voorziet in de drinkwatervoorziening van
72 dorpen metintotaal ca. 120.000inwoners,
berekend op het ontwerpjaar 2003. In de
tweede fase worden nog 50 dorpen en het
stadje Radhanpur aangesloten met in totaal
nogeens 113.000inwoners.Een schematisatie
van het systeem isaangegeven in afb. 4.
De identificatie van het project startte in 1978
en de eindoplevering vond paseind november
1987 plaats.Dit geeft welaan dat procedures
voor realisatie veeltijd inbeslagnemen. Voor
nieuwe projecten (Karnataka State) wordt
dan ook gewerkt aan een andere vorm van
projectvoorbereidingen uitvoering. De totale
waterbehoefte voor de eerste fase (2003) is
berekend op 6.650 m 3 /d. Deze hoeveelheid
wordt geleverd met behulp van 6 putten
(O 300 mm) die geslagen zijn nabij de Banas

Afb. 4 - Schematische layout Santalpur Regional WaterSupply Scheme.

River tot een dieptevariërend van 159-210m.
Het water isvan goede kwaliteit (TDS 400600 mg/l) en wordt alleen gedesinfecteerd
vóór opslag en transport. De opslag vindt
plaats in Shihori (1.500 m 3 ). Verder iser nog
een hoogreservoir (650 m 3 ) in Varahi en een
klein reservoir bij Dhokawada.
Het transport naar de dorpen gaat onder vrij
verval door a.c. leidingen in diameter
variërend van 250 mm -450 mm. De totale
lengte van het transportsysteem van Shihori
tot aan Dhokawada isongeveer 100 km.
Veel problemen zijn er ontstaan met de
natuurrubber ringen welke in de Gibault
koppelingen van de a.c. leidingen zijn
toegepast. Waarschijnlijk gaat het om de in
Nederland reeds lang bekende streptomycea
bacterie. Een onderzoek naar de oorzaak is
thans gaande bij het KIWA. Bij iedere
zichtbare lekkage worden de ringen thans
vervangen door SBR ringen.
Dorpsvoorzieningen
De dorpsvoorzieningen zijn een verhaal
apart. Wij zijn van mening dat met name de
standposts een cruciaal onderdeel vormen in
de rurale drinkwatervoorziening: zezijn het
punt waar de dorpelingen hun water toegeleverd krijgen. Huisaansluitingen zijn niet
toegestaan. Dit isook weinig zinvol alsmen
bedenkt dat van overheidswege slechts een
waterlevering van 40 l/c/d is toegestaan.
Het blijft een mysterie waarom drinkwateringenieurs er tot op heden niet in zijn
geslaagd om een goede oplossing te vinden
voor het ontwerp van een standpost met
kranen die niet binnen de kortste keren
defect raken of gesloopt worden. Standposts
waaromheen hetnietaltijd een onhygiënische
modderbrij is.Standposts waar niet ook het
vee naar toegebracht wordt, veelal uit
gemakzucht.
In dit project waren de investeringen voor de
voorzieningen op dorpsniveau marginaal
(0,25%). Bij de eerste door Haskoning uitgevoerde missie in november 1985 ismet
name deze situatie op dorpsniveau
geëvalueerd. Niet alleen technisch, maar
ook sociologisch. Hieruit zijn belangrijke
Aangetaste natuurrubber ring, strep

o bronnen
• reservoirsopmaaiveld
® hoogreservoir
• pompstation
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Het plaatsen vaneencactushegrond destandposl,simpel,
goedkoop en effectief.

aanbevelingen voortgekomen ten aanzien
van situering en ontwerp.
Sindsdien isde situatie wel aanzienlijk
verbeterd, maar ideaal ishet nog lang niet.
Vooral isook de vraag hoe de voorzieningen
zich op de lange duur houden. De modellen
die nu worden gebouwd zijn wat ruimer van
opzet en hebben voorzieningen voor afvoer
van het morswater naar groentetuinen bij
scholen of aanplant. Om het vee te weren
wordt rond de standpost een hegvan
cactussen geplant, en dat blijkt niet alleen
simpel en goedkoop, maar ook uiterst
effectief te zijn.
Monitoring
In de ontwerpen bleken weinig voorzieningen
te zijn opgenomen voor monitoring van de
produktie en distributie. Watermeters,
manometers en regelkleppen zijn niet
geïnstalleerd in de veronderstelling dat deze
toch niet zouden functioneren onder Indiase
omstandigheden. Het gevolg wasdat de
dorpen aan het begin van het systeem veel
regelmatiger en meer water kregen dan
dorpen aan het eind van het net.
Thans heeft men niet alleen watermeters
geplaatst bij de bronnen maar zijn ook
manometers geplaatst opregelmatige afstand
in het gehele transportsysteem. Daarnaast
zijn buikwatermeters (altometers) gepland
voor de transportleidingen en krijgt iedere
brancheleiding niet aleen een watermeter
maar ook een regelbare flowrestrictor. Bij de
cisterns worden door de GWSSB zelfontworpen flowrestrictors (afb. 6) geïnstalleerd.
Deze maken het mogelijk dat ieder dorp de
geplande hoeveelheid water krijgt. Kwaliteitsbewaking staat ook noginde kinderschoenen
bij de GWSSB. Hoewel desinfectie plaatsvindt in Shihori isbij Radhanpur algeen vrij
chloor meer in het water aanwezig.

Modderbrij rond standpost, ook gebruikt voor veedrenking.
Afb. ? - Ontwerp 8taps standpost.
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maar fascinerend proces, een voortdurende
dialoog tussen twee disciplines en een
gezamenlijk vallen en opstaan: 'leren door
het samen uit te voeren'.

Overwogen wordt om op een aantal punten
in het systeem te gaan desinfecteren.
Bacteriologische controles worden wel uitgevoerd, maar de resultaten zijn duidelijk
onbetrouwbaar. Vanuit het project iseen
Millipore fieldkit toegeleverd waarmee inhet
veldTotal ColienFaecalColibepaald kunnen
worden. De Staf van de GWSSB isdoor de
missie in het bemonsteren en incuberen
getraind en wat ook goed is,men ziet het
belang ervan in.Wat tot nu toe bleek isdat
het aan de kraan afgeleverde water geen
Faecal Coli bevatte, echter wel het water wat
in de aarden potten in de woningen wordt
bewaard. Dit isniet zoverwonderlijk gezien
het lage hygiënische niveau in de dorpen.
Voorlichting in dezen isdan ook nodig.
Kosten
De totale investeringskosten voor het
SRWSS bedroegen ca. Rs. 95 miljoen
hetgeen overeenkomt met ca. Dfl 15 miljoen
ofwel ca. Dfl 125 per inwoner. Dit isvoor
Indiase begrippen zeer hoog. Met inbegrip
van de tweede fase bedraagt de investering
ca. Dfl 142 per inwoner, gebaseerd op het
totaal aangeslotenen van 233.000 (het jaar
2018). Het BNP per capita in India bedraagt
ongeveer Dfl 500.
De O &Mkosten zijn berekend opca. Rs 26/
capita/jaar (zonder afschrijving) en
Rs 31/capita/jaar met afschrijving. Daarvan
komt slechts Rs 5/cap/jaar terug als bijdrage
van de verbruikers, alsdit al gebeurt.
Het verschil wordt door Gujarat State
gesubsidieerd. Een consequentie van de
financiering van dit soort projecten door
Nederland isdat de lasten voor O &M voor
de GWSSB steeds hoger worden. Tot nu toe
staat de deelstaatregering echter garant voor
deze kosten. De ervaring van de missiesis
ook dat het onderhoud goed gebeurt en de
bedrijfszekerheid vrij hoog is,zeker na het
installeren van standby dieselgeneratoren.

De dialoog tussen disciplines
De techniek richtzichopdewaterwinningen
de distributiestructuur: de bronnen, het
transport, monitoring van kwaliteit en
hoeveelheid, vrij verval versus pompstations
en hoogreservoirs. De maatschappijwetenschappen richten zich op de ontvangststructuur: de mensen in de dorpen met hun
eigen sociale organisatie, cultuur en
gewoonten. Het isook inhet Banaskhanta
District duidelijk geworden dat beide
disciplines elkaar nodig hebben met als grote
opdracht om de distributie en ontvangststructuren wederzijds aan te passen.
Zonder deze wederzijdse aanpassing kunnen
geen blijvende oplossingen geboden worden
en is er op den duur sprake van kapitaalvernietiging. Technische veranderingen
moeten, hoe we het wenden of keren,
gedragen worden door de doelgroep, of, zo
men wil, de consument. Als dit gegeven
geaccepteerd is,moet worden uitgegaan van
bestaande mogelijkheden en beperkingen.
De dialoog werd gevoerd door de drie
auteurs van dit artikel. Als hiervoor de tijd
gegund wordt en wederzijds geluisterd, dan
ontstaat, zo hebben deze drie geleerd,
samenwerking en vriendschap. Laten wij
eens een paar praktijkvoorbeelden de revue
laten passeren.

Opleiding in monstemame enincubatietenbehoevevan
bepaling totalcolienfaecal coli.

Niet techniek alleen
De titel van deze bijdrage geeft aan dat ook
drinkwaterprogramma's moeten worden
ingepast indesociaal-economische, culturele
en bestuurlijke context. In India wordt de
Godin van het water nog steeds vereerd.
Zij zorgde voor regen en garandeerde dat
drinkwater een recht waswaarvoor je niet
hoefde te betalen. In het Hindoeïsme reinigt
water van zonden, het heelt, het is altijd
zuiver.
Kom dan maar eens aan met de boodschap
dat ervoor betaald moet worden, dat slechte
waterkwaliteit ziekten veroorzaakt, dat je
zelf de verantwoordelijkheid hebt om de,in
die cultuur vreemde, reservoirsen community
taps te verzorgen. Te accepteren dat de
Godin je in de steek laat. De Indiase en
Nederlandse ingenieurs en sociologen
hadden ook de taak deze relatie bespreekbaar te maken en te integreren in het
regionale drinkwaterproject. Een moeilijk,

Voorbeelden uitde dialoog
De noodzakelijke 'samenpraak' tussen
techniek en samenleving richtzich altijd op
'frictiepunten' of 'issues'. Hieronder volgen
een paar voorbeelden.
In het transport- en distributiesysteem
ontstonden lekken. Rondom deze lekken
ontstonden kleine spontane nederzettingen.
De technicus: 'lek repareren en de mensen

.4/7). 6 - Flowrestricterinaftakleidingnaarcistern (GLCC).
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wegsturen'. De socioloog: 'dat kun je niet
maken', het lek laten lekken'. Oplossing:
op de plaats van het lek een reguliere
'community tap' aanbrengen.
Op dorpsniveau blijkt dat het distributiesysteem zeer slecht wordt onderhouden: vee
en mensen gebruiken het door elkaar.
Niemand voelt zich verantwoordelijk.
Rijkere boeren tappen water af voor 'cattle
ponds'. De technici: 'we hebben de Gram
Panchayat \ ende Sarpanch2,diemoeten dat
maar doen'. De socioloog: 'De Gram
Panchayat functioneert niet goed, en isniet
representatief voor de betrokken bevolking'.
Benadering nu: het opzetten van 'Paani
Panchayats' (water commité's) met goedkeuring van Zillah Panchayat 3 en Gram
Panchayat. Pas na een jaar dialoog met de
Gujarat Water Supply and Sanitation Board
wordt geaccepteerd en ingezien dat alles wat
je lokaal wilt bereiken staat of valt met een
goede sociale organisatie. Het opzetten van
Paani Panchayats isnu ook geaccepteerd
door de State Government en de Centrale
Overheid via de 'Technology Mission'.
Iedereen zietdatwatervoorzieningvooralook
een vrouwenaangelegenheid isin Gujarat.
Zij halen het en zorgen voor het gebruik
binnen het huishouden. Dat wasookde reden
om tebepalen dat minimaal 50% vandeleden
van de PaaniPanchayat gerecruteerdmoesten
worden onder het vrouwelijk deel van de
bevolking. De Board heeft op dorpsniveau
'linesmen' in dienst die verantwoordelijk zijn
voor het goed functioneren van distributie,
operation and maintenance. Het ligt voor de
hand dat vrouwen dit goed zouden kunnen
doen. Desocioloogkaartditaan.Een lacherig
sfeertje. Dat kan toch niet!Vrouwen kunnen
niet eens op het dorpsreservoir klimmen!
De socioloog kwam er steeds op terug. Nu is
de eerste 'lines-woman' benoemd door de
Board en zoekt men naar nieuwe kandidaten.
N G O ' s 4 zijn lastig. Zij hebben het steeds
over participatie en andere dingen dan water.
'Ze kunnen toch een rol spelen om
economische activiteiten op te zetten?'
'Niets mee te maken !' 'Maar dat hebje toch
nodig om een eigen financiële bijdrage voor
het drinkwater te genereren?' 'vooral nu
door de droogte de inkomsten uit landbouw
en veeteelt teruglopen?' Na lang praten
worden de NGO's ingeschakeld bij toegepast
onderzoek, gericht op het beter doen
functioneren van de Paani Panchayats.
De Board heeft zelfs officieel een
NGO-panel ingesteld ter begeleiding van het
waterprogramma.
Tot zover zou men kunnen zeggen dat de
dialoog succes had. Maar, pasop,de wegis
nog lang. De Paani Panchayats functioneren
nog lang niet optimaal. Gezondheidsvoorlichting moet opgezet worden. Er moet
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nog een sociaal-economische unit binnen de
Board gevestigd worden. Er moeten projecten opgezet worden om locaal alternatieve
werkgelegenheid te scheppen. De bevolking
moet minder afhankelijk worden van het
"Drought Relief Programme' 5 van de
Centrale Overheid. Wat ishet nut van drinkwater voor het vee alser nauwelijks veevoer
meer isen de mannen en het vee wegtrekken
naar het zuiden,ofgezinnen allesopgeven en
wegtrekken naar de grote steden als laatste
strohalm. Een lange weg isnog te gaan.
Het isook zo dat de maatschappijwetenschappen veel moeten leren en begrijpen van
techniek. Bijvoorbeeld het nut van een goed
monitoring systeem voor hoeveelheid en
kwaliteit van het water. Het belang van
hydrogeologische studies. De zorg voor de
vitale technische onderdelen van een
drinkwaterdistributiesysteem. Zo stond de
socioloog eerst nogal sceptisch tegenover de
introductie van een veldlaboratorium om
eventuele waterverontreiniging te
constateren.
Reeds een eerste test wees uit dat het water
veilig isaan de community tapmaar zeer
besmet met Faecal Coli inde aarden potten
binnen de huizen. Hoogwaardige techniek,
noodzakelijk om de Board te overtuigen van
het grote belang van voorlichting op het
gebied van hygiëne en gezondheidszorg.
Ook moet de sociaal-econoom leren dat de
locatie vancommunity tapsnietalleenaan de
bevolking kan worden overgelaten. In alles
moet de dialoog uitkomen opeen compromis
tussen technische eisen en maatschappelijke
haalbaarheid.
De dialoog iswel moeilijk te voeren.
De techniek gaat sneller dan de noodzakelijke effectieve participatie van de
bevolking. Wat te doen? De technische
uitvoering en de betrokken deskundigen
laten zich moeilijk afremmen. Water moet er
komen! De maatschappijwetenschappen
lopen vaak op hun tenen. Bij drinkwater iser
echtereen voordeel: de ontwikkelingvan
waterbronnen en het transport- en
distributiesysteem kost gelukkig ook tijd!
Noten
1
Gram Panchayat - Politieke organisatie op dorpsniveau
2
Sarpanch - Dorpshoofd en voorzitter van
Gram Panchayat
1
Zillah Panchayat - Politieke organisatie op
districtsniveau
4
Niet-gouvernementclc organisatie
s
Werkgelegenheidsprogramma in verband met
wegvallen inkomsten uit landbouw en veeteelt.

• •

•

CBS-publikatie onderhoud
watergangen 1985
Recent isverschenen de CBS-publikatie
'Onderhoud watergangen 1985'. In deze
publikatie zijn de uitkomsten vermeld van
het onderzoek dat het CBS heeft gehouden
over dat jaar onder alle grote waterschappen
in Nederland naar onderhoudsmethoden en
onderhoudskosten van watergangen.
Behalve deze gegevens verschaffen de
resultaten ook inzicht indeinitiatieven diede
waterschappen hebben ontwikkeld vooreen
meer natuur- en milieuvriendelijk onderhoud. In het onderzoek was ruim 43.000 km
watergang in beheer en onderhoud van de
waterschappen betrokken. Meest opvallende
uitkomst wasdat hetchemisch onderhoud, in
het bijzonder van de bodem van tijdeijk
droogvallende watergangen, sterk was
afgenomen.
Voor het machinaal onderhoud werden circa
1.700 machines en werktuigen ingezet diein
totaal ruim 790.000 draaiuren maakten.
Ten opzichte van 1980 bleken de totale
onderhoudskosten van alle waterschappen in
Nederland met 8,7% te zijn gestegen tot een
totaal van ƒ 82,5 miljoen. Gemiddeld werd
ƒ 1,63 per meter watergang uitgegeven,
variërend van waterschap tot waterschap
van ƒ 0 , 1 9 tot ƒ 3,65/m.
Er waren 24 waterschappen dieaan 1.775 km
watergang aanpassingen hadden verricht aan
het onderhoud ten behoeve van natuur- en
landschapswaarden. Door 23 waterschappen
waren ten bedrage van ruim ƒ 4,8 miljoen
investeringen gepleegd ten behoeve van een
natuur- en milieuvriendelijker onderhoud
van de watergangen. Behalve hierover bevat
het rapport ook uitgebreide informatie over
de aanwezigheid van onderhoudspaden,
onderhoudsfrequentie, onderhoudsperioden,
verwerking van vrijgekomen maaisel, uitbesteding van onderhoud, machinekosten en
verwachtingen ten aanzien van het biologisch
en chemisch onderhoud in de toekomst.
De publikatie (107 blz. 101 staten en
tabellen) iste bestellen bijde Staatsuitgeverij
(070-789880). De prijs bedraagt ƒ 33,50.

