Afkijken loontin India

Haskoning introduceerde in 1987 nieuwe
waterzuiveringstechnologie in India.
Amper vijfjaar later bouwen de Indiërs
ze zelf in grote getale. De overdracht van
milieutechnologie als succes-story.

toevoeging van magnesiumoxyde het
chroom teruggewonnen kan worden. Het
enige wat ze hoeven te doen is een
simpele installatie bouwen. Voor de
ambachtslieden is dit een lucratieve investering. Het steeds opnieuw kopen van
chroom vormt een grote kostenpost voor
de looiers. De installatie verdienen ze
binnen één jaar terug. Voor de stedelijke,
niet-industriële, watervervuiling is een
andere, meer geavanceerde technologie
gebruikt: de UASB (Upflow Anaerobic
Sludge Blanket). Deze installatie kreeg
een capaciteit van 36 miljoen liter per dag.
In de installatie wordt afvalwater anaëroob
en zonder aandrijfmachines gezuiverd.
'De Indiërs stonden aanvankelijk zeer
sceptisch tegenover deze nieuwe technologieën', aldus ir.J. Schaapman, coördinator van het project. 'Ik kreeg steeds
om mijn oren: You,with your so-called
proven technology'.

Het begon allemaal met een project om de
vervuiling in de Ganges te verminderen.
In deze heilige rivier wassen de Hindoes
ritueel hun zonden af. De industriesteden,
die soms miljoenen inwoners herbergen,
lozen tegelijkertijd hun afvalwater ongezuiverd op de Ganges. Het National
Ganga Action Plan (NGP) probeert de
lozingen van de 27 grootste steden zo veel
mogelijk te beperken. Haskoning werd
hiervoor ingeschakeld in de industriesteden Kanpur en Mirzapur (beide ongeveer 130.000 inwoners). Met dit project
was tachtig miljoen gulden Nederlands
ontwikkelingsgeld gemoeid.
Het Ganges-project werd een successtory. Haskoning won er in 1990 de
nationale prijs voor milieu en ontwikkeling de Dutch Award mee. Op eigen
kracht kwam er vervolgens een Indiase
markt voor de milieutechnologie tot stand.
Het geheim? Haskoning introduceerde
eenvoudig te implementeren technologieën met een korte terugverdientijd.

Marktleider
Vijfjaar later liggen de kaarten er volledig
anders bij.Ben van de partners van
Haskoning, Iramconsult, heeft net een
order in de wacht gesleept voor de bouw
van tien UASB'ers metJapans geld.
Ook heeft Iramconsult een opdracht van
DGIS gekregen voor het ontwerp van een
UASB in Bihar. Schaapman: 'In India is
Khan nu absoluut marktleider. Hoewel wij
de technologie naar India brachten blijft
onze inbreng beperkt tot advisering.
Zo moet ontwikkelingshulp toch eigenlijk
zijn? Een lokale club die leading wordt
door de kennis van een project goed op te
pakken.

Proven technology
Het Nijmeegse ingenieursbureau kwam
meteen met de nieuwste technologie op
de proppen. Hen van de belangrijkste
vervuilingen van het oppervlaktewater
was het chroom afkomstig uit de 160 leerlooierijen die de stad telt. Haskoning had
net een procédé uitgewerkt waarbij door
DeBengalighatnalaafvoerinKanpur vóóren...
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We werken nu op basis van gelijkwaardigheid.
Met het terugwinnen van chroom ging het
al even voorspoedig. Ook daar kwam de
vraag in tweede instantie niet meer bij de
donor vandaan, maar ontstond deze in het
ontwikkelingsland zelf. In dit geval niet in
India, want daar komen slechts sporadisch
nieuwe installaties bij,maar in Pakistan.
Schaapman: 'De leerindustrie is daar veel
professioneler en exportgerichter. Bij
zulke entrepeneurs springen bij een terug-
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verdientijd van minder dan een jaar
meteen dollartekens in de ogen'. In 1994
werd Schaapman gebeld, Nu al hebben de
Pakistanen het procédé uitgebreid getest
in hun laboratoria. Nu draaien er vijf fullscale installaties. Voor 1996 komen er nog
eens 20 stuks bij.Schaapman: 'Zo zieje
dat milieutechnologie kan aarden mits de
gebruikers er ook financieel gewin bij
hebben. De chroominstallatie had in
Pakistan nooit voeten aan de grond
gekregen als het project in India mislukt
was. Als je nu over leer spreekt in dit deel
van Aziëwordt meteen de naam van
Haskoning genoemd'.
Integrale aanpak
De introductie van nieuwe technologie
ging in India niet zonder slag of stoot.
Zowel UASBals de chroominstallatie
bestonden nergens ter wereld in het groot
toen Haskoning er mee kwam. Haskoning
kon de Indiërs slechts overtuigen door
deze state of the art-technologie in een
integraal project aan te bieden, waarbij
zowel naar de bron van de vervuiling
wordt gekeken als de verwerking. Ook
kende Haskoning een hoge prioriteit toe
aan een goede overdracht van technologie.
De vruchten van die aanpak kan Iramconsult nu al plukken. In een volgend
rivierproject, hetJaimuna Action Plan,wil
India louter nog UASB-centrales. Iramconsult bouwt die.
Schaapman: 'Deze integrale aanpak istot
beleid van het hele Ganges-project
geworden. Onlangs blies de NGP een
zuiveringsinstallatie in Bihar af omdat de
Openbare toiletten voorzienineen behoefie.
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DutchAward
DeDutchAward isde Nederlandse prijs
voor milieu-enontwikkelingsprojecten. Hij
wordt tweejaarlijks toegekend aanbedrijven dieop bijzondere wijze rekening
houden met milieu-aspecten inontwikkelingsprojecten. Deprijs is ingesteld
door de Ordevan Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI)enhet
ministerie vanVROM.

gemeente weigerde de riolering te
vernieuwen. Voor India is die mate van
totaaldenken een kleine revolutie'.
Het project van Haskoning bewijst hoe
makkelijk nieuwe technologie overgedragen kan worden naar ontwikkelingslanden, mits de drempel laag gehouden
wordt. De twee soorten zuiveringsinstallaties gebruiken geen energie,vergen lage
investeringen, zijn bovendien makkelijk
en goedkoop te onderhouden. Om die
drempel laag te houden heeft Haskoning
haar innovaties niet beschermd met
patenten. 'Wij proberen winst te maken
met consultancy, niet met patenten', aldus
Schaapman. Haskoning won dankzij die
geïntegreerde aanpak in 1990 de Dutch
Award (zie kader). De volgende uitdaging
dient zich nu alweer aan. Voor Kanpurzuid ontwerpt Haskoning een UASBcentrale met een capaciteit van ongeveer
200 MLD. Dat maakt het de grootste
UASBvan de wereld.
Andre Brasser en
Jan Maarten Deurvorst

Mr.C.Heemskerk bij afscheid
dubbel onderscheiden
Mr. C. Heemskerk is bij zijn afscheid van
de NV PWN Waterleidingbedrijf NoordHolland op 2oktober jl.bij koninklijk
besluit benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau. De onderscheiding
zal hem worden overhandigd door de
president-commissaris van het bedrijf,
de Noordhollandse gedeputeerde
J. P.J. Lagrand. Tevens ontving hij de
zilveren penning van de provincie NoordHolland. De heer Heemskerk heeft zich

meer dan twintig jaar als directiesecretaris
ingezet voor het provinciaal bedrijf PWN,
in 1990verzelfstandigd door de oprichting
van een NV.Als adviseur van de toenmalige Raad van Toezicht voor de
provinciale bedrijven en sinds 1990als
secretaris van de Raad van Commissarissen van PWN heeft de heer Heemskerk de leden van provinciale en gedeputeerde staten met zijn deskundigheid
terzijde gestaan. Ook was hij directiesecretaris van de NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland.
Vanuit zijn functie was hij jarenlang
actief in de overkoepelende drinkwaterorganisaties VEWIN en VWN.
Hij was nauw betrokken bij het tegengaan
van de vervuiling van de Rijn, Maas en
IJsselmeer,waarvan grote delen van ons
land voor hun drinkwatervoorziening
afhankelijk zijn. Met name in de
processen rond de zoutlozingen in de Rijn
door de Franse kalimijnen wist hij succes
te boeken. Een groot project waaraan hij
zijn steentje bijdroeg was het afleiden van
zout kwelwater van de Wieringermeer
naar de Waddenzee. Naast zijn werk voor
het bedrijf was de heer Heemskerk een
tijdlang lid van een schoolbestuur en
juridisch adviseur van een parochieraad.
(Persbericht provincie Noord-Holland)

