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WatertekortBombayis
blijvend
InHzO nummer5uit1990stondeenartikelvanjournalist PeterConradien/otograajjohannesOde'
overdewatervoorzieninginBombay:eenstaddiezosnel^roeitdatersindsmensenheugeniseentekort
aanwateris.Afgelopendecemberwarenzeterty'mBombay,nietalleenomdeveranderingenvande
ajgelopenzesjaar tebekijken,maarookomdieperinte^aanophetstructurelewatertekort.Vohjens
deplannenisBombayin2015'bij', inwerkelijkheidzalBombayaltijdeenwatertekorthouden.
'Tansa 1885»'staateropde gietijzeren
buis.Metdeze 116jaar oudebuiswordt nog
steedswateraangevoerduithetTansameer,
heteerstewaterwingebieddatwerd
gecreëerdbuitenBombay.ZezijnooitaangevoerduitEngeland-dattot1948kolonisatorvanIndiawas-omdetoenalsnelgroeiendevraaginBombaynaarwaterhethoofd
tebieden.Inhetbegin-rond i860-1880warendatnogbronnen openige tientallen
kilometers vandestad,maaralin1892werd
eenbrongebied op110kilometer afstand van
Bombaygeopend.
Eenvoordeelvoordestad isdatdebrongebieden,opéénna,allemaal hoger liggen
dandestad,dieopzeeniveau ligt.Hierdoor
hoeft ernietgepompt teworden,maar zorgt
dezwaartekracht ervoordathetwater automatischnaarBombay stroomt.

merhandverdwijnen. Veelvandezeoudeleidingen staan inmiddels opde nominatie
vervangen tewordendoor meerdan manshogetunnels.Hetvoordeelhiervanisdatze
veelminder lekkendandeoudebuizen,
waaruit naarschatting 10totsomswel40
procent vanhetwaternaardeondergrond
wegsijpelt. Eenander voordeelvande tunnelsisdatzeonderdegrond lopenendatze
inhetovervolleBombaygeen kostbare
ruimte innemen.
Aandetunnel bijMalad-inhetnoorden

Tabel1.

vanBombay-wordtnoghardgewerkt.Deze
tunnel moet 12kilometer langworden.Op
75meteronderdegrondzijn mannenmet
helmen opaanhetiassen.Meteen buitentemperatuur van35gradendoetdekoelte
hierweldadigaan.Dewerkzaamheden worden uitgevoerddoorHindustan Constructions(HCC),eenvolledigIndiaas bedrijf
Volgenscijfers vanhetMumbaiWater
DeliveryDepartment bedraagt dedagelijkse
waterbehoefte vandestadzo'ndrie miljard
liter(ofwel 250.000rankauto'smeteencapaciteitvan 12.000liter,dieachterelkaargezet
eenrijvanBombaytotCalcutta-2000kilometer-zoudenvormen).Volgenshethoofd
vandeafdeling HydraulicEngineeringvan
degemeente,deheerHolikar,wordtin
ongeveerdriekwart vandebehoefte voorzien.Hetzijn vooraldeslumbewonersdie
nietofslechtsgedeeltelijk waterkrijgen van
hetwaterleidingbedrijf Tabel1 laatdeverschillendegebruikerszieninBombay,plus
hetaantalaansluitingen endewaterconsumptiepergebruikersgroep. •
Opvallend isdatterwijldoprocentvan
debewonersvanBombayinsloppen woont,

Soortengebruikers,aantalaansluitingenendewaterconsumptieinBombayvolgensdemeestrecente
.gegevensuit2002.

soort gebruikers

aantal aansluitingen

totale consumptie
(miljoenen liters
waterperdag)

slumbewoners
overigeinwoners
oude,ongemeterdegebouwen/huizen
commercieenindustrie

150.000

620

175.000

1.150

75.000

350

onbekend

270

Waterinfuus
Alsjevanafhetplatteland naarBombay
rijdt,ziejedewaterleidingbuizen alseen
soortslagadersdestad binnenkronkelen:
dorstigestaddieaanallekanten aanhet
waterinfuus ligt.Ditbeeldzalechter langza-

OQsteedswordtdrinkwaterdoormetalenbuizenvanafdezuiveringnaardeverschillendeverdeelcentrainBombaygetransporteerd.
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Opverschillendeplaatsenzijnno,qwaterhuizenin^ebruikdieruimhonderdjaar.geledendoordeErujelsenzijnaangelegd

daarslechts 150.000aansluitingen zijn.De
overigeinwoners-diedusnietin sloppen
wonen-vertegenwoordigen 40procentvan
hetaantal inwoners,maarhebben meeraansluitingen (175.000)engebruiken bijna twee
keerzoveelwateralsdeslumbewoners.Hoe
kandit?Teneerstevallendebewonersvan
sloppenwijken diena 1995zijn ontstaan,
buiten hetservicebereikvanhetgemeentewaterleidingbedrijf.Dezeslums worden
doordegemeentealsillegaalbeschouwd en
mogengeenwaterontvangen.Ookslums
dieindeheuvelsliggen,worden niet
bediend,omdathet teduur isom water
omhoogtepompen.
Intotaal wordt bijna 2,4miljard liter
watet perdagafgerekend, terwijl driemiljard waterwordtgeproduceerd. Hetverschil
-610 miljoen literwater-wordt illegaal
afgetapt ofkomtdoorlekkagenooitaan bij
degebruikers.Eenkwartvanhet water
wordtdusnietafgerekend. Eengroteverliespostvoorhet waterleidingbedrijf
Hetwaterleidingbedrijf hanteert verschillendetarieven-gebaseerdopeensysteemvankruissubsidiëring -voordeverschillendesoortengebruikers (zietabel2).
Voordeprivé-consumenten hanteert de
gemeenteeengesubsidieerde waterprijs.De
2,75roepiesdiedeslumbewoners moeten
betalenvoorduizend literende3,5roepies
diedeoverigeinwonersvanBombaybetalen,
liggen ruim onderdekostprijs vanhet water
(zietabel3.)
Deslumbewoners lijken dusgoedafte
zijn met hetgoedkopetarief Depraktijk
leertechteranders.Slumbewonerszijnjuist
vaakveelgeldkwijt aanwater.Veelslums
krijgen slechtsenkeleuren waterperdagvia
hetgemeentelijke net.'Niet slum'-wijken
hebbenooklastvandeze rantsoenering,
maardebewonersvandezewijken hebben

1

^

Flatgebouwenhebbeneenwatertankophetdak.Alserdrukopdewaterleidingstaat,wordthetwaterindetank
opgepompt,waardoordebewonersookalsdedrukopdeleidingwegvaltwateruitdekraankunnenblijventappen.

vaakeenprivé-connectieenderuimtevoor
eengrootreservoir-vaakophetdak-voor
deopslagvanwater.Zijlaten dekraan24
uurperdagopenstaanomalhetwater dat
wordtgeleverdopteslaan.Indeslums komt
erookslechtsenkeleurenperdagwatervaakeenmiezerigstraaltje -uiteengemeen-

schappelijke kraan,maarsomsmoeten enige
tientallen huishoudens éénenkele kraan
metelkaardelen.Hierdoor isdehoeveelheid
gemeentelijk waterdatdeslumbewoners
uiteindelijk perhuishouden kunnen tappen,
vaaknietvoldoendeomindevraagtevoorzien.Ookisdeopslagcapaciteit per huishou-

Tabel2.

Tabel3.

Deprijsvoorduizendliterwaterper
gebruikersgroep[cijfersuit2002).
prijsper
1000liter(in
roepies)

gebruiker

slumbewoners
overigeinwoners
ziekenhuizen/klinieken
commercie+busbedrijf
industrie+spoorwegen
grootverbruikers+hotels

Watertunnelsmietendebovengrondsewaterhuizengaanvervangen.

2,75
3,5
10,5
18
25

Deproducriekostenvoorwaterper
1000liter.

kosten

roepies

arbeidsloon
elektriciteit
onderhoud
tenteopleningen
administratie
royaltiesen'fees'
totaal

i,55
2,5

o,3
0,28
0,42
0.5

5,55

30

Op75meteronderdegrondiseentunnelvanizkilometergeboordmeteendiameter
van3,5meter.
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denvanwegehetruimtegebrek indeslums
meestal nietmeerdaneenoude oliedrum.
Derestvanhetwaterwordtgekocht van
privé waterhandelaren diemeteen tankauto
ofmeteenoliedrum opeenkarlangsdedeurengaan met waterwaarvandeprijs soms
tientot twintig keerzohoogisperliterals
hetgemeentelijke water.Debewoners van
deslumsdiena 1995zijn ontstaan, zijn
geheelenalopdeze privé-waterverkopers
aangewezen.
Decapaciteit vandewatervoorzieningin
Bombaywordt dekomendejaren verder uitgebreid metnogeens800miljoen literper
dag,zoisdebedoeling.Detweenieuwe
brongebieden liggen 160kilometer buiten
Bombay.Tegendetijd datdezebronnen in
gebruikzijngenomen,zalhet inwonertal
vandestadechterookweerzijngegroeid.In
2015zaldevraag,zoisdeschatting,zijn toegenomen totbijna achtmiljard literperdag.
Ookindezetoenameisvoorziendoor het
waterleidingbedrijf, althans oppapier.Daar
staatkeurigaangegeven welke brongebieden
nogmeeringebruik kunnen wordengenomen.Hetzijn echterpuur papieren plannen.
Erzijn namelijk tweegrote problemen.
Teneersteweetniemand wiedezeuitbreidingenzou moeten financieren. Hetisuitgeslotendatdegemeenteenhet waterleidingbedrijfdatkunnen enookvoorde
Wereldbankzijn dezeprojecten tegroot.Ten
tweedeliggendenieuwebrongebieden in
eenseismischactiefgebied.Sindsdeaardbevingin 1994inLaturisdeIndiaseoverheid
voorzichtigergeworden met het toestaan
vanhetbouwen vandammen om stuwmeren tekunnen vormendiealsbrondienenvoordewatervoorziening. TegenwoordigistoestemmingnodigvandeDamSafety
Commissievandedeelstaat Maharashtra
(waarvanBombaydehoofdstad is).Daarnaast isookeenmilieuvergunning vereist.

Wj

HetwaterleidingnetvanBombaylevertteweinigwater
vooralleinwoners.Daaromzijnveelmensenaangewezenopwateruitdewaterputtendienogingebrutkztjn.

Honderdenwatertankersvervoerenwateruitde
waterputtendoordestad.Hetwaterismeestalvan
onbetrouwbarekwaliteit.

Kwaliteit

nietalleendat kostbaar water wegstroomt,
maardat-ookomdat erniet24uur perdag
drukophetnetstaat-verontreinigd water
deleidingen kan binnenstromen.
Ditgebeurt vooralinde moessontijd.
Zekeralsdeleidingengelegenzijn inde
afvoerkanalen vangebruiktwater-zoalsin
slumsvaakhetgevalis-isditeengroot
gevaar.Opdevraagofwijbuitenlandsejournalisten dusookuitdekraan kunnen drinken,antwoordt Devikar lachend:"Jemoeter
misschien weleenIndiasemaagvoorhebben..."

Dekwaliteitvanhetleidingwater van
Bombayisdelaatstejaren sterk verbeterd,
zegtdeheerDevikar, adjunct-directeur
HydraulicEngineeringvandewaterzuiveringsinstallatie inBhandup.Hetwatervoldoettegenwoordigaandeeisenvande
VN-wereldgezondheidsorganisatieWHO.De
kwaliteit wordtgemonitord door het nemen
vanzo'nvierduizend monsters per maand
(WHO-norm: 1 monster op 10.000inwoners).
Hetwaterwordtopvierplaatsen inen rond
destadgezuiverd.DewaterzuiveringsinstallatieinBhandup neemt bijna tweederde van
dezuiveringvoorzijn rekening.
Dezekwaliteitsverbetering isvooral het
gevolgvanhetingebruik nemen van meer
zuiveringscapaciteit enhetvervangenen
reparerenvanlekkendepijpleidingen. Het
vervelendevanlekkendepijpleidingen is

Afvoer
Nagebruikmoet hetwaterookweer
worden afgevoerd. HoedoetBombaydat met
zijn dagelijkse waterconsumptievandrie
miljard liter?Waarblijft aldatwater?De
heerKhambatti,privé-waterconsultant,

etgrootstedrinkwaterproducttebedrtjïvanIndiastaatmhetnoordenvanBombay.Dezelevertdrinkwatervanuitstekendekwaliteit.Alleenkandezekwaliteitnietgegarandeerdwordenaandegebruikersaanheteindevanhetwaterdistributienerwerk,vanwegedevelelekkenenhetregelmatig uitvallenvandewaterdruk.
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Bronnen
HetwaterverhaaloverBombayisnietcompleetzonderdefunctie vandeveleduizendenbronnentenoemen.VoordatBombay
eenwaterleidingnetkreeg,warendebewonersvandestadaangewezenopdewaterbronnen.Vooralinhetcentrumzijnvroegerveelbronnengeboord.Veelervanzijn
nogsteedsinbedrijfenwordengerund
doorprivé-handelaren.Hetwaterwordt
opgepomptenineentankauto bewaard.
Alsdetankvolis,gaatdeautonaarde'niet
bestaande'sloppenwijken.Deinhoudvan
detank-zo'ntienduizend liter-wordt
voor400tot600roepiesverkocht.Ditbetekenteenprijs perduizendlitervan40tot60
roepies.Vergelekenmetdeprijsdiede'niet
slum'-bewoners(Rs. 3,5)endeslumbewoners(Rs. 2,75)betalen,isdat respectievelijk
17en22keerzoveel.
Degemeenteisnietzoenthousiastoverdit
prive'-initiatief Teneersteisergeencontroleopdekwaliteitvanhetbronwater.Ten
tweededaaltdoordepompendegrondwaterspiegelonderBombay,hetgeende
instroomvan(zout)zeewaterbespoedigt.

hierover:"Uiteindelijk wordt80procent van
hetgeleverdeleidingwaterafvalwater. Dit
watermoetviaafvoerbuizen en-goten uiteindelijk viaeenaantalgrote'outlets'inzee
terechtkomen.Ditzijn eensoortverzamelpunten vanafvalwater. Viaeengrote,onder
dezeebodem liggendebuis wordt het verontreinigde waterenigekilometers uitde
kust inzeegeloosd."
Zesjaargeleden wasde'outlet'bijBandranogeengrotebouwput, maardaarisnu
niksmeervantezien.Welisdestank bijna

Lekkendewaterbuis.

nietteharden.VolgensKhambattiisdat
voorhetgrootstedeelophetconto teschrijvenvandeslumsbijBandra,waarvaneen
grootdeelvandehuishoudens niet isaangeslotenophetriool.
Vanhetgrote-deelsdoordeWereldbank
gefinancierde -'outletproject' zijn twee
inmiddels voltooid:BandraenWorli.Ze
functioneren naartevredenheid, vertelt
Khambatti:"Demeetresultaten zijngoed.In
zeeisgeenextravervuilinggemeten. Het
zuurstofgehalte vanhetzeewaterrondom de
bassinsmetafvalwater namnietaf Eris
zelfssprakevanhogere visvangsten."
Decapaciteitvandetweealingebruik
zijnde,reusachtige'outlets'wordt momenteelechternogmaarvoorietsmeerdande
helft gebruikt. Dertigprocent vanalhet
afvalwater komt uitsloppenwijken dieniet
opdeafvoerzijn aangesloten.Meestal loopt
hetgebruiktewaterviakleinewaterlopende
zeein.Zulkeopenafvoerkanalen zijn vaak
bronnen vanziektekiemen.
Eenanderprobleem metdeafvoer isdat
dezevaakverstopt raaktdoorhetvelezwerfafval.Bombayproduceertperdag6000ton
afval,waarvanslechtsdehelft wordtopgehaalddoordegemeente.Derestkomtop
straat terecht,waarvaneendeelweliswaar
doorrondlopendekoeienende afvalverzamelaarswordtopgeruimd, maarer blijft
genoegliggenomveelafvoerkanalen teverstoppen.Metnamedeplasticboodschappentasjes -waarvanerdagelijks alleenalin
Bombayhonderdduizenden overdetoonbankgaan-zijn berucht.Nietvoorniets zijn
dezetasjes insommige landen inmiddels
verboden.Campagnesomdeinwoners te
bewegen beteromtegaanmet hun afval
hebben totnogtoeweinigopgeleverd.

Politieke wil
KomthetooitnoggoedmetdewatervoorzieninginBombay?Volgensdeplannen
zoalsgezegdwel,mitsallevoorziene uitbreidingen vanarcapaciteitook daadwerkelijk
plaatsvinden.Inwerkelijkheid iser niemand
diedaaringelooft. Ookbij het waterleidingbedrijfniet.DeheerHolikarzegt:"InBombayzaldewaterschaarsteblijven bestaan.
Ikzelfzalnooitmeemaken dater24uur per
dagwaterdoordewaterleidingstroomt. Het
zaleerderslechter worden."
Nogveelnegatiever isCharlesCorrea,de
wereldberoemde Indiasearchitect."Hetis
enkeleenkwestievanpolitiekewil",zegthij.
"Demensendiedestadzouden kunnen veranderen,hebbengeenenkeleredenomdat
tedoen.Zewonen inmooievilla'sen hebben
hun eigenwatertank ophetdakstaandie
grootgenoegisomervoortezorgen datze
altijd waterhebben.Watkanhethun schelendatdagelijks kinderen stervenaan diarree,omdatzeverontreinigd water dronken?
Bombayiseenstaddieachterdefeiten aanloopt:erisnooitgeanticipeerd opdeenorme
bevolkingsgroei."
Metditinhetachterhoofd ishet wrang
telezeninhet boek'Water'(uitgavevande
gemeenteBombaytergelegenheid van
WereldWaterdag2003)dathetisopgedragen
aan'alleIndiërsdienogzitten tewachten op
schoondrinkwater'. Dezegroepzal,alshet
aandepoliticienanderebeleidsmakers ligt,
noglangvoortbestaan. f
Tekst:PeterConradi
Foto's:Johannes Odé

Inkrottenwijkenlopenbundelsijzerendrinkwaterleidingdoorrotenenstraten.

