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Minister dr. P.Winsemius van VROM heeft
van 19-27 januari jl. een missie geleid naar
Saoedi-Arabië. Het was een van de vele
reizen die de laatste tijd onder leiding van
bewindslieden wordt gemaakt ter bevordering van de Nederlandse handelsbelangen,
maar deze betrof H 2 0 . Vandaar dit verslag.
Doel van de missie was om de Nederlandse
kennis en ervaring op het gebied van
grondwatergebruik en -beheer, drinkwatervoorziening, rioleringen afvalwaterzuivering
in Saoedi-Arabië meer bekendheid te geven.
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De Nederlandse delegatie wasde gast van de
Saoedische ministervan Landbouw en Water
Dr. Al-Sheikh,die inmaartvanhet vorigjaar
een bezoek aan Nederland bracht en daarbij
onder andere de drinkwaterwerken in de
Biesbosch en de Rijksdienst IJsselmeerpolders bezocht. Hij werd bij dit bezoek
ontvangen door de Nederlandse ministers
Braks en Winsemius en nodigde daarbij de
laatste uit voor een tegenbezoek.
Tijdens het acht dagen durende werkbezoek
aan Saoedi-Arabië werd het de Nederlandse
delegatie bijzonder goed duidelijk gemaakt
hoe belangrijk water voor dit land is.
De delegatie bestond naast de minister en
technische assistenten uit vertegenwoordigers van diensten, instituten en bedrijven,
onder wie de heren Hofker, Jansen (RIZA),
Martiin (KIWA), Jeurissen (TNO-DGV) en
schrijver dezes.
De deelnemende bedrijven waren DHV,
Euroconsult, IWACO, WAVIN, NACAP.
HVA en Georg Fischer.
Het beleid vandeSaoedische regeringiserop
gericht om de olicgelden,die het land binnen
stromen, te benutten voorhetopbouwen van
een infrastructuur, die Saoedi-Arabië zoveel
mogelijk onafhankelijk maakt van anderen.
Dit betekent het opbouwen van een eigen
landbouwproduktie, van een eigen
industrie, van nieuwe steden en van het
gehele pakket van voorzieningen en diensten
dat een moderne samenleving vraagt.
Kwalitatief goed, zoet water is hierbij
essentieel voor de landbouw en voor de
drinkwatervoorziening.
Oppervlaktewater komt op het land vrijwel
niet voor. De hoeveelheid regen die er valt,
bedraagt 6-8 cm/jaar. Grondwater iswel
aanwezig doch op verschillende diepten, in
beperkte mate op een diepte van 100-200m
en in grotere hoeveelheden tussen 1.000 en
2.000 m.
Het grondwater bevat echter vaak nogal wat

zout en van verschillende watervoorraden is
bekend dat deze nietweeraangevuld worden.
Tijdens de officiële ontvangst door minister
Al-Sheikh zette deze uiteen dat men voor het
gebruik van de verschillende 'waterbronnen'
de volgende beleidskeuze had gedaan:
—grondwater wordt gereserveerd voor de
watervoorziening van de landbouw;
—drinkwater wordt bereid uit zeewater.
Om de doelstelling die men voor ogen had te
realiseren werden 5-jaren plannen opgesteld.
En als men er ergens in geslaagd isop deze
wijze 'een grote sprong vooruit' te maken,
dan ishet wel in dit land.
Het isadembenemend om tezien hoe de
Saoedi's er in slagen om in een periode van
5 à 10jaar inderdaad steden uit de grond te
stampen, grote fabrieken en bedrijven te
stichten en een landbouw op te zetten, die
qua grootschaligheid, voorzoverikweet, zijn
weerga niet kent.
Zowel aan de Rode Zee alsaan de Perzische
Golf worden nieuwe steden gebouwd, waar
vele honderd duizenden mensen komen te
wonen, industriegebieden als het Europoortgebied zijn volop in ontwikkeling en de
landbouw, die tot voor kort slechts dadels en
kamelen behelsde, isbinnenkort in staat het
land van eigen tarwe, groenten, zuivelprodukten en vleeste voorzien.
Door het slaan van bronnen, het oppompen
van grondwater en het besproeien met
behulp van grote ronddraaiende sproeiinstallaties, wordt de gele woestijngrond
groen, haarscherp afbakenend waar de
laatste druppels water vallen.
Gigantische bedrijven zijn gesticht: wij
bezochten

- een veebedrijf met 14.000 koeien, een
eigen melkfabriek en een eigen slachterij,
—een kippenfarm met 6 miljoen (!) kippen
(geen legbatterijen), met een slachterij, waar
dagelijks 85.000 kippen worden geslacht.
Voor de watervoorziening van de steden zijn
grote ontziltingsinstallaties gebouwd, ook
weer in een maat zoals wijdie in het geheel
niet kennen. Dit ontzoute waterwordt onder
andere via een leiding van 500 km lengte van
de Perzische Golf naar de 600 m hoger
gelegen hoofdstad Riyadh gepompt.
Het gezuiverde afvalwater van deze stad
wordt weer gebruikt voor irrigatiedoeleinden
in een landbouwgebied, 35 km van de stad
gelegen, waarheen ook weer een grote
persleiding gelegd is.

—een akkerbouwbedrijf van 10bij 50 km.

De zorgen van de autoriteiten zijn uiteraard

Minister Winsemius wordt voorgelicht.

Deze zuiveringsinstallatie overigens bestond
uit twee biologische trappen: met kunststof
gevulde. 5 m hoge, oxydatiebedden, gevolgd
door een nazuivering in een lagoon met
drijvende puntbeluchters. Daarnaast actiefslibinstallaties en diverse carrousels.
In Jeddah aan de Rode Zee overweegt men
de aanleg van een apart waterleidingnet om
het gezuiverde afvalwater weer inde stad te
benutten.
Niet alleen voor de watervoorziening van
bomen, het besproeien van grasvelden,
gebruik alsschoonmaak- en als bluswater,
maar ook het doortrekken van deze leiding
tot inde huizen voorhetspoelen van toiletten
e.d.
In het nabijgelegen Tayfiseendergelijk netal
aangelegd.
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Mededelingen NVA
Tweede 'NVA-cursus Riolering'
De NVA zal voor de tweede maal een cursus
Riolering organiseren. De cursus (op HBOniveau) zal beginnen in september 1984en is
bedoeld voor medewerkers van gemeenten,
waterkwaliteitsbeheerders, provinciale- en
rijksdiensten, ingenieursburo's en aannemers
die in hun dagelijks werk te maken hebben
met ontwerp, aanleg, onderhoud, lozingsvergunningen, planning, beheer en/of
beoordeling van rioleringen. In 35 cursusavonden, van elk 2 uur zullen deze en andere
onderwerpen aan de orde komen. De cursus
zal worden afgesloten met een examen.
De volgende onderwerpen komen aan de
orde:

Watervoorziening inde Arabische woestijn.

groot. Een aantal voorbeelden:
—Hoe kom je tot een verantwoord
grondwaterbeheer?
Hoe bouw je een zodanig net van meetpunten op dat je weet wat er gebeurt?
Zijn de voorraden inderdaad voor honderden
jaren toereikend?
—Aan irrigatie isverzilting verbonden.
Hoe worden verdamping en wegzijging
voorkomen? Kan afvalwater straffeloos
hergebruikt worden?
—Het waterverbruik ishoog. Hoe kan dit
geoptimaliseerd worden? Is het uit het
oogpunt van volksgezondheid verantwoord
om een re-use net aan te leggen?
Hoe voorkom je valse aansluitingen?
—Voor geld isalles te koop. Na de aanschaf
moeten echter beheersdiensten opgebouwd
worden, moeten beheerssystemen ingevoerd
worden, moet deopleiding nietalleenvan het
hoger kader, maar ook van het middenkader
en van de technici en arbeiders gewaarborgd
zijn.
— Kwaliteitscontrole en de afgifte van
certificaten of keurmerken moeten opgezet
worden.
Daarnaast speelt ineen meeralgemenezinde
opzet van het milieubeheer. Met de opbouw
van een moderne samenleving, ook al berust
deze op een islamitische grondslag, dreigt de
verontreiniging van water, bodem en lucht.
De afvalproblematiek isnu al duidelijk
zichtbaar: rond de steden blijkt allerlei afval
in de woestijn gedeponeerd te zijn. Door de
droogte en de warmte blijft het liggen want
voor de bacteriële afbraakprocessen isvocht
nodig. Plastic dwarrelt door de woestijnen.
Zowel in de beleidsmatige sfeer alsin de
richting van de bevolking isnogveel actie

nodig om greep op de milieuproblematiek te
krijgen.
Na de eerste indrukken reesde vraag wat dit
land van Nederland zou kunnen leren.
Alleen werken alsde Deltawerken en de
Flevopolders lijken enigszins te kunnen
tippen aan de schaal van aanpak aldaar.
Verder pratend bleek men echter op zoek
naar de beheerservaring, naardeopbouw van
diensten, van instituten voor research en
keuringsactiviteiten, naar een opleidingscircuit.
En op deze punten iser van ons dichtbevolkte landje, met zijn rijke traditie op het
gebied van het waterbeheer, met zijn gebrek
aan zoet, schoon oppervlaktewater en het
vele (her)gebruik dat van water gemaakt
wordt, zeker wat te leren.
Het bezoek isafgesloten met het ondertekenen van een overeenkomst, in zodanig
algemene bewoordingen gesteld dat vele
normen van samenwerking hieronder
gebracht kunnen worden. De persoonlijke
inzet en de deskundigheid van de
bewindsman hebben zeker tot dit resultaat
bijgedragen. Het zal van de follow-up, die
bedrijven, instituten en overheid aan dit
intensieve contact zullen weten te
geven, afhangen of deze samenwerking
geëffectueerd wordt. Eén ding is duidelijk
geworden: alleen het beste isgoed genoeg.
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Wetten en verordeningen. Rioolstelsels en
systemen, Ontwerp-grondslagen, Berekeningen, Materialen,onderdelen en fabricage,
Rioleringsplan-ontwerp, Rioleringsplanvoorbereiding tot uitvoering. Uitvoering,
Gemalen en Beheer.
De cursisten zullen een syllabus ter
beschikking krijgen.
De cursus zal van september 1984 tot en met
1985worden gegeven inenkele plaatsen
verspreid over het land. De gedachten gaan
voorlopig uit naar Zwolle, 's-Hertogenbosch
en Den Haag. Bij de definitieve vaststelling
van de cursusplaatsen en de verdeling van de
cursisten over die plaatsen, zullen de
woonplaatsen van de cursisten een grote rol
spelen.
Per cursusplaats kunnen maximaal
25 cursisten deelnemen. Het cursusgeld is
gesteld op ƒ 9 0 0 - voor de gehele cursus,
inclusief het examen. Het bedrag dient
te worden overgemaakt voor het begin
van de cursus, na bevestiging van de
deelname. Nadere informatie: F. Enninga,
tel.0 2 9 9 3 - 6 5821.
Aanmelden: NVA-secretariaat, Postbus 70,
2280 AB Rijswijk, tel. 070 -90 27 20, de
heer A. J. van Bruinessen. Deelnemers
worden ingeschreven op volgorde van
aanmelding. Bij aanmelding een eerste en
tweede voorkeur voor een cursusplaats
opgeven alsmede degenoten vooropleiding.
De aanmelding sluit op Iapril 1984.
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