De Seychelles ontvangtdeIWSA
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Verslag van een conferentie inde moesson
Dit jaar werd de twee-jaarlijkse conferentie
van de Int.WaterSupply Association voorde
regio Zuid, Centraal en West-Azië, op uitnodiging van de Seychelles Public Utility
Corporation (PUC), gehouden op Mahé.
Mahé is het grootste en belangrijkste van de
circa honderd granieteilanden in de Indische
Oceaan, diede Republiek, deSeychelles,rijk
is. In het staartje van de moeson isde
conferentie - ondanks de afstand en de
kosten - een opmerkelijk succes geworden.

DR. IR. E. W. LINDEIJER*

Misschien door het geringe aantal deelnemers en het 'Crusoë-effect' ontstond eral
spoedig een band tussen 'veld' en 'kader'.
Het kader met zijn prominenten uitdewatervoorzienings- en afvalwaterwereld, wist niet
alleen voor een hoge kwaliteit garant te
staan, maar ook voor een open en ongedwongen stijl, waarbinnen een ieder zichzelf
kon zijn. Alle 'papers' werden voorgedragen
en besproken. Dezezomer zalereen speciale
publikatie uitkomen, waarin alle lezingen
worden opgenomen met de commentaren
daarop.
Velen hebben bijgedragen tot het succesvan
deze conferentie, die energiek geleid werd
door de Water Manager vandePUC,de heer
S. Rousseau. Na de welkomstwoorden van
de voorzitter van de ASCEW, de heer
S. T. Khare uit India, en die van de vicepresident van deIWSA,deheerJ.Dirickx uit
België, inaugureerde de Seychelleense
Congres-gangers onder de palmen.

waterreservoir op de Seychelles.

Minister voor Nationale Ontwikkeling,
Z.E. Jacques Hodoul, de vierdaagse
conferentie waarin 20 sprekers 24 onderwerpen te berde brachten van 32 auteurs uit
12 landen. Hieronder volgt een kleine greep
uit de lezingen, waaruit vooral de Belgische
en Nederlandse sprekers zullen worden
genoemd.
De conferentie begon met de onderdelen
Management en FinancialAspects. Het
Centrale Ministerie voor Stadsontwikkeling
te New Delhi, India,gafbijdeze lezingen een
overzicht van de Nederlandse bilaterale hulp
aan India.
In de categorie Groundwater Resources gaf

ir. C. van der Veen, directeur van de
Amsterdamse Drinkwaterleiding, een
boeiende presentatie van zijn 'troika', het
drieledig waterspan van Amsterdam.
Met name de besproken grondwateraspecten
zijn voor deontwikkelingslanden interessant.
Ook daar krijgt thans de gedachte om kostbare grondwaterbassins op peil te houden
steeds meer aandacht.
Onder Unaccounted Waterleverde
ir. R. Depamaelare van de Antwerpse
Waterleiding, een interessante bijdrage, die
ook van belang isvoor ontwikkelingslanden.
Daar isnamelijk nog veel aandacht nodig
voor de maatregelen die genomen moeten
worden om de oorzaken van de vaak veel te
hoge (lek)verliezen te bestrijden en onder
controle te krijgen. Ogenschijnlijk
paradoxaal blijken namelijk die hoge verliezen juist het (indirecte) gevolg tezijn van
onder andere de dagelijkse onderbreking van
de distributie. Onderbrekingen, diejuist tot
doel hebben diezelfde verliezen en misbruik
van water te beperken.
Onder het thema Standardization was het
vooral dr. E. J. M. Kobus, adjunct-directeur
van het KIWA, die- in een gezamenlijke
bijdrage van hem en ing. M. Soliman—de
nadruk legde op de noodzaak van
onafhankelijke inspectie en kwaliteitsbewaking voor water- en afvalwaterleidingsystemen. Een onderwerp dat met name in
ontwikkelingslanden - hoe noodzakelijk ook
— bijzonder moeilijk iste reliseren.
Onder WaterSupply Design vroeg
* Projectontwikkelingsconsulent, Deltt, in samenwerking
met Iv Consulting Engineers, Dordrecht (Ingenieursbureau H. Veth bv).
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Afb. I - Doorsnede La Gogue.

dr. E. W. Lindeijer uit Delft aandacht voor
het averechtse effect dat moderne watervoorziening (inclusief handpompen) in ontwikkelingslanden kan hebben op de volksgezondheid en de armoedebestrijding.
Hij wees op de noodzaak verbeteringen inde
watervoorziening vanuit de basis, aangepast
en vooral geleidelijk te ontwikkelen. Daarbij
moet een sociaal economische aanpak met
bevolkingsparticipatie als uitgangspunt
dienen.

afvalwaterverwerking en milieubescherming
verder te intensiveren en uit te breiden.
2. Noodzaak om de ontwikkeling te
stimuleren van aangepaste beleidsnormen en
aangepaste technieken (inclusief training,
informatieverwerking en informatieoverdracht) voor de haalbaarheid, het
plannen en ontwerpen, alsmede voorde uitvoering, het beheer en het onderhoud van
watervoorzienings- en afvalwaterverwerkingssystemen.
3. Met name in landen met lage inkomens
moet bijzondere aandacht worden besteed
aan de haalbaarheid van het zelfstandig en
vooral onafhankelijk kunnen opereren van
water- en afvalwatersystemen. Het gaat hier
om een aangepast integrale en vooral geleidelijke ontwikkeling van watervoorziening
en afvalwaterverwerking. Als armoedebcstrijdingsprojecten op het platteland,
dienen ze altijd gekoppeld te worden aan
inkomen-genererende activiteiten.
4. Er isook meer aandacht nodig voor de
ontwikkeling van standaardisatie,
onafhankelijke inspectie en kwaliteitsgaranties, niet alleen met betrekking tot de
uitvoering van projecten, maar ook op de
'performance' van buitenlandse consultants
in ontwikkelingslanden.
5. Meer aandacht tenslotte voor de gevaren
die watervoorziening sec(zonder behoorlijke
drainage c.q. afvalwaterverwerking) kan

Pollution Control tenslotte vormde het
laatste onderdeel van de conferentie.
De sluiting van de conferentie, onder leiding
van de Secretaris-Generaal van de IWSA,
mr. L. Bays, kon diezelfde avond nogop de
televisie worden gevolgd. Tussen alle dankbetuigingen doorwerd dehoop uitgesproken
dat ook China spoedig als lid van de IWSA
zou kunnen worden begroet, zo niet dit jaar
in Rome dan toch wel in Bangalore in 1988
waar verwacht wordt dat de volgende
ASCEW conferentie gehouden zal worden.
De belangrijkste conclusies van deze
ASCEW-3 conferentie kunnen alsvolgt
worden samengevat.
1. Noodzaak om de internationale betrekkingen c.q. uitwisseling van ervaringen
op het gebied van de watervoorziening,

opleveren voor de volksgezondheid en de
armoedebestrijding. Met name in droge en
semi-aride gebieden ishet noodzakelijk dat
er richtlijnen en normen worden ontwikkeld
voor de geleidelijke (sociaal-economische en
aangepast technologische) ontwikkeling
van watervoorziening en afvaiwaterverwerking, waarin de doelgroep geïnteresseerd isen- alsgevolgvandieinteresse
— participeert in de voorbereiding, de
planning, de uitvoering, het beheer en de
exploitatie van de nieuwe voorzieningen.
Watervoorziening opde Seychelles
Tenslotte ietsoverdewatervoorziening opde
Seychelles.
Onder water verrijzen op de westelijke oever
van de trog, die het Afrikaanse van het
Indische subcontinent scheidt, granietbergen
waarvan een kleine honderd pieken en
ruggen door de spiegel van de Indische
Oceaan heenbreken omde unieke Seychelles
te vormen.
Mahé isbijzonder steil met bergen tot meer
dan 900 meter hoog op nog geen
150 vierkante kilometer. Deandere eilanden
zijn niet alleen kleiner, maar ook veel
vlakker. Orkanen, cyclonen, vloedgolven en
aardbevingen komen er niet voor. Voor de
eerste ons bekende bezoekers waren de
eilanden onbewoond. Vooral Mahé moet
reeds een schakel hebben gevormd in de

Afb. 2 - Rochon, La Gogue lengteprofïel.
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zuiveringswerken, waar - na een snelfiltratie
— het water wordt opgehard en van een
veiligheidschlorering wordt voorzien.
De Hermitage werken voorzien thans
Victoria, North West Bay en de oostkust van
Mahé. Zie de afbeeldingen 2en 3.
Howart Humphreys ontwierp een waterleidingsysteem voor het gehele eiland in
1959. In 1969 was de eerste fase klaar en
konden de Hermitage werken worden
opgestart met water van Rochon. In 1985
werd, na 10jaar bouwen, het reservoir
La Gogue in bedrijf gesteld en kwam de
capaciteit van het project op 7.000 m 3 /dag te
liggen. Zodra er gelden beschikbaar zijn, zal
deze capaciteit worden verdubbeld door de
La Gogue teverhogen en deHermitage uitte
breiden.
Door de luchthaven-autoriteiten werd—in
verband met de aanleg vande internationale
luchthaven- als aanvulling, het Cascade
Watervoorzieningsproject gebouwd.
Verder wordt de watervoorziening op de
eilanden gekarakteriseerd door regentonnen
onder dakgoten en de zogenaamde 'rainwater catchment tanks' bijdorpen en grote
boerderijen. Deze vaak met granietsteen
gemetselde 'tanks'vangen het hemelwaterop
van grote daken (kerken bijvoorbeeld)
of van berghellingen.
Kenmerkend voor het streven van de PUC
om tot een goede beheersing van de
distributie en een eerlijke verdeling van het
water te komen, zijn de experimenten die zij
onlangs is begonnen voor de toepassing van
de debietbegrenzer (DB) die door WISA te
Arnhem werd ontwikkeld.
Ondanks het drukke conferentieprogramma
was er wat tijd voor spelevaren. De meeste
deelnemers hebben dan ook kansgezien het
eiland Mahé tenminste éénmaal rond te
rijden (circa 50 kilomer)entewandelen ofte
zwemmen.
Afh ?-Mahé.

watervoorziening van de Europese
Oost-Indië-vaarders. Pasalsde Fransen en
Engelsen de eilanden gaan exploiteren,
worden er slaven uit Afrika ingevoerd, de
voorouders van de huidige bevolking van de
Seychelles.
Ondanks voldoende regenval iser niet
voldoende water voor de nog geen
60.000 inwonersvanderepubliek en moeten
er elk jaar weer restricties worden ingevoerd
op de distributie. De natuurlijke berging van
de eilanden iste klein alsgevolg van de
geologische opbouw (veel graniet en weinig
poreuze grond), de toename van de bevolking en de ontbossing.
Eén van de eerste taken van de PUC isdan
ook voldoende berging te creëren om het
zachte regenwater daarin op te slaan.

Dit gebeurt in de paar korte seizoenriviertjes
die het eiland Mahé rijk is.
De hoofdstad Victoria wordt in de distributiegreep gehouden van twee bestaande
stuwmeren of reservoirs,één ten noorden
van de stad, La Gogue geheten, en het
Rochon-reservoir ten zuiden van de stad.
Via een lange leiding kanovertolligwatervan
Rochon opgeslagen worden inLa Gogue,dat
in minder steil terrein meer berging biedt.
Afbeelding 1laat een doorsnede zien van
deze dam, die nog kan worden verhoogd.
Het iseen merkwaardige gewaarwording bij
een bezoek aan deze dam te ontdekken dat
die naast een waterscheiding isgebouwd.
Het reservoir wordt dan ook voornamelijk
vanuit Rochon gevoed.
Beide reservoirs voeden de Hermitage

Kortom, van het Seychelloise tegenieten met
of zonder snorkel. Een vakantieland bij
uitstek voor de gemiddelde en goedgevulde
beurs.
De economische situatie van deze exotische
republiek lijkt echter langzaam te verwelken
in de schaduw van haar unieke coco-de-mers
(romantische palm).

