ACHTERGROND

NEDERLAND STEUNT PARAMARIBO MET \6 MILJOEN EURO

Fikseopknapbeurt
voordedrinkwatervoorzieninginSuriname
HetdrinkwaternetvandeSurinaamseWaterleidingMaatschappij'wordtdekomende anderhalfjaar
metforseNederlandsesteuninhoo^tempoverbeterdenuitgebreid.Hetstaatsbedrijfhooptbovendiendooreenzakelijkeraanpakeendegelijkertoekomsttegemoette^aanengebiedentekunnenontsluitendiehetnunogzonderdrinkwaterleidingmoetenstellen.
"Demeesteleidingen inParamaribo zijn
tenminste70jaar oud.Zezijn totaalversletenentekleingedimensioneerd.Opveel
plaatsenkampen wemetenorme lekverliezen,"verteltdirecteurSvenSjauwKoenFain
hetkantoor vandeSurinaamse Waterleiding
Maatschappij (SWM)inhartje Paramaribo.
Indehoofdstad liggenherender straten
open.Metdehandwordenoudestalenof
asbestcementen leidingen uitgegraven en
vervangendoorPVC-leidingen.Bijiedere
putiseencontroleur aanwezigdiedewerkzaamheden nauwkeurig fotografeert en
documenteert.
Deforseinvesteringdiemomenteel
wordtgedaanin hetSurinaamsewaterleidingnetwerk ismogelijkdoordat Nederland
ruim 16miljoeneurobijdraagt aanhet totaleproject.HetNederlandse drinkwaterleidingbedrijfVitenstreedtopals consultant
enverleent technischeassistentie.Inhet
kadervanhetzogeheten korte termijn
investeringsprogramma moet binnen
anderhalfjaar tijd35kilometer nieuweleidingen wordenaangelegden33nieuwe
pompputten geboord.Verderwerden 13 zuiveringsstationsopgeknaptofgebouwd en
wordtopnegenplaatsengewerktaanverbeteringvandistributieenaansluitingvan
nieuwehuishoudens ophet drinkwaternet.
Intotaalwordenopkortetermijn 15.000
nieuweaansluitingen gerealiseerd.Maar dat
ispaseeneerstebegin,wantdeSWMwilop
termijn hethelenoordelijke, dichtstbevolkte
gebiedvanSurinamevoorzienvaneendegelijkdrinkwaternet.Daarvanisnu noggeen
sprake.

Dein 1930opgerichteNVSurinaamsche
WaterleidingMaatschappij kreegaande
Gravenstraat hetstatigehouten pand waarinhetbedrijfnogsteedsisgevestigd.Verzamelingvanput- enregenwaterindestad
werdnadebouwvandeeerstepomp-en filtergebouwen verboden:het distributienet
vandeSWMkonschoner engoed drinkbaar
grondwater leveren.Aanvankelijkkwamher
meestewatervanpompstation Republiek,
waarslechts 25mererdiephoefde teworden
geboordnaarwater.Maarverbeterde techniekenmaakten hetlatermogelijkookinde
staddewaterhoudende laagaanteboren.
Dieligtopsommigeplaatsenopwel160
meter diepte.DeSWMwerdin 1948een
staatsbedrijfenwerdinlaterjaren ookbelast
metdedrinkwatervoorziening ingebieden

DirecteurSvenSjauwKoenFavandeSurinaamse
WaterleidingMaatschappij.
buiten dehoofdstad. Eindjaren vijftig en
beginjaren zestignamdeSWMzelfs waterleidinginstallaties ingebruikinNieuwNickerieinhetwesteneninAlbinainhet uitersteoostenvanhetland.Vandaagdedag
bezitdeSWMintotaal 13productiestations
ennogeenstation datuitsluitend alspompstationdienstdoet.Metnamedeouderestationszijnerslechtaantoe.
Nadeonafhankelijkheid vanSuriname
in 1975bleefParamaribogroeien.Het aantal
aanvragen voornieuweaansluitingengroeideevenhardmee,maargeldvooruitbrei-

Dezewaterzuiveringsinstallatiewordttotaalvernieuwd.

Jaren dertig
Deeerstedrinkwaterleidingen werden
indetoenmaligeNederlandse kolonieaangelegd indejarendertigvandevorigeeeuw.
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bedrijfAmsterdam enPWN.Die'twinningrelaties'hebbenervoorgezorgddatveelvan
debestaandeproductiestationszijn gerehabiliteerd,waardoor deproductieisgehandhaafd. Maarhetneemt nietwegdatde
watertoevoer nogaltijd problematischis.

dingvandecapaciteit ontbrak.DebevriezingvanNederlandseontwikkelingshulp na
dedecembermoorden van rp82droegbij aan
kastekorten.Uitanderebronnen kwamook
onvoldoendegeldbinnenom uitbreidingsenvervangingsinvesteringen tedoen:de
gebruikstarieven voorwaterblevenlange
tijd bijzonder laagendesubsidiesvande
overheidwarenonvoldoende.Gevolgwas
daternstige tekorten ontstonden aan water.
Dewaterdrukisinveelwijkenerglaag,
doordat nieuweaansluitingen zijngerealiseerdmaardeaanvoercapaciteit nietisopgevoerd.Hetdrinkwaternet iserbovendien
slechtaantoe.Behalvedatlekkagesvoorkomenopeengrootaantalplaatsen,isook
sprakevanondeugdelijke koppelingenen
verstoppingen alsgevolgvan mangaanoxide
afzettingen.

ToendeNederlandse ontwikkelingshulp
weeropgangkwam,werdhetPARWAT-project(ParamariboWater)gelanceerd.Dat
resulteerdeondermeerindebouwvan het
nieuweproductiestation aandeVanHattemweg,goedvoorongeveer 1.100 kubieke
meterperuur.Maarhet isnogaltijd onvoldoendeomaandesteedsverder toenemende
vraagtevoldoen.Wegenshetgebrekaan
watergeldenindehelestadpiek-endaluren
voorhet waterverbruik

AlsnoodoplossingbouwdedeSWMeind
jaren tachtigenbeginjaren negentigenkele
kleinestationsomdeergstenoodtelenigen.
Vooronderhoud enbescheiden uitbreidingengingzeverder samenwerkingsovereenkomstenaanmetNederlandse zusterbedrijven,zoalsdeWaterleiding Maatschappij
Overijssel,hetGemeentelijk Waterleiding-

Hetbedragvan16miljoen euro,waarvoorministerAgnesvanAardenne(Ontwikkelingssamenwerking) innovemberjl.groen
lichtgaf, komt uit hetlaatstebeetje vande
verdragsmiddelen dieNederland voorzijn
voormaligekoloniehadgereserveerd.Vooral
deleidingendievanuit hetzuiden naar
Onverwacht,LelydorpenParamaribo water

Piek- en daluren

InParamaribo-stadwordeninmiddelsdeoudestalenenasbestcementenwaterleidingenvervangendoorPVC-leidingen.
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aanvoeren-bijvoorbeeld vanuit pompstationRepubliek-zijnerslechtaantoe.Deleidingenliggenhierlangseenspoorlijn, die
jarengeledeninonbruik isgeraakt. "Onderhoudgebeurdedestijds doormaterieelover
hetspoor terplaatsetebrengen,maar dat
kannu nietmeer,"verteltSjauwKoenFa.
"Komendjaar willenweeencompleet nieuweleidingvoordittraject aanleggen langs
deautowegnaarParamaribo."
DeSWMneemt tegelijkertijd steeds
meerdistributiegebieden ineenwijde kring
rondParamaribo overvandeDienst Watervoorziening,eenoverheidsdienst dieweinig
doelmatigwerkt.Wanica-Oost-eengroot
gebiedtenzuidoosten vandehoofdstad -is
alingelijfd endeovernamevanWanica-West
isinmiddels inganggezet.
Voorzichtigheidshalve gebeurtdat straat
voorstraat.Wanica-Noordenenkeleverder
weggelegenplattelandsgebieden volgen
later."Metnameinde uitbreidingsgebieden
aandegrenzenvanParamaribo ishet soms
eenWildWest.Diegebiedenworden razendsnelverkaveld,zonder datdewaterleidingsinfrastructuur daaropberekend is,"vertelt

EenvandestationsdietijdenshetPARWAT-projectalisgerenoveerd.

SjauwKoenFa."InKwattabijvoorbeeld, het
westelijke uitbreidingsgebied, kanhet daar
gelegenpompstation hetabsoluut niet meer
aan.Terplekkeisdringend een nieuwe
hoofdleiding nodig."Ineendeelvandebuitengebieden moetendebewonershet helemaalzonder waterleidingstellen.Opandere
plaatsen isdewaterdruk volstrekt onvoldoende."Dichtbij destationszit jegoed,
maarhoeverderjeervandaanwoont,deste
lagerdedruk",zegtSjauwKoenFa."Heel
veelmensen staanvooreenaansluitingop
dewachtlijst, maar eengrootdeelvandie
groepkunnen wenogniethelpen.Wetrainerendeboelbewust een beetje."
Aanpakvanzuiveringsinstallaties vormt
hetmeestcomplexedeelvanhet huidige
investeringsprogramma.Zekerzeven miljoenvanhet totalebudgetgaatnaar rehabilitatieenuitbreidingvan 13 stations.Op
enkeleplaatsenwordennieuwe installaties
voorplaatbeluchtinggebouwd.Debesturingmoetinveelgevallenworden vernieuwd.Hetinvesteringsprogramma kan
volgensSjauwKoenFasignificante verbeteringenopleveren.Maarhetzalvolgens hem
nogzeker tientallenjarendurenvoorhet
heleSurinaamsedrinkwaternet opordeis.
Omhettotalekustgebied vanveiligdrinkwatertevoorzien,isvolgensramingeneen
totaleinvesteringvan67miljoen euronodig.
DeSWMzaleerstbedrijfsmatiger moetengaanwerkenendoorvergroting van
inkomsten demogelijkheden moeten vetbeterenominonderhoudenuitbreiding te
kunnen investeren."Maardatwordtons
nietgemakkelijk gemaakt,omdatwe afhankelijk zijn vandetarievendiedeoverheid

vaststelt.Subsidiekrijgen wijniet",legt
SjauwKoenFauit."Afgelopenjaarzijn de
tarievenvoordrinkwater weliswaar met30
procent verhoogdomdat weinderodecijfersraakten,maardieverhogingwasnog
altijd 15procent telaagomvooreenstabiele
engezondebedrijfsvoering tezorgen."
Daarkomt bijdatdebemetering-zowel
debulkbemetering alsdiebijdemensen
thuis-benedenpeilis.Verbruikenlekverlieszijndaardoor nietbetrouwbaar in kaart
tebrengen.SjauwKoenFa:"In sommige
gebiedenloopthetwaterzodesloten in,
zonderdathetalsverlieswordtgeregistreerd."
Ookhierinwordt hetkomendejaar
geïnvesteerd,evenalsinde bijbehorende
administratie enincasso."Wemoeten planmatigergaandenken.Indetoekomst leggen
wenietmeerzomaareenwaterleidingaan,
maarpaswanneer ervoldoendeklanten zijn.
Endanleggenwehetdrinkwaternet inéén
keergoedaan.Meerduidelijkheid overde
afrekening draagtookbijaanhet bewustzijn
vandemensen datwaterzuiveringeendure
grapis",aldusdedirecteur vandeSurinaamseWaterleidingMaatschappij.«[
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Waterkaravaan trekt
door Nederland
Eengrootaantal maatschappelijkeinstellingen
probeertdezeenvolgendemaandburgersaante
zettentotduurzaamwaterbeheer.Dat.gebeurt
voordetweedemaalviadeWaterkaravaan.
DeWaterkaravaan iseenproject van
onderandereStichtingReinwater, Stichting
Natuur enMilieuenStichting Duurzaam
Rivierenland enwo r dtmede mogelijk
gemaaktdoorhetMinisterievanVROM,
Nederland leeft metWateten Stichting
DOEN.Debedoelingisbutgerste informerenoverduurzaam watetbeheerenhen te
stimuleren opeenbewustemanier met
wateromtegaan.
Daartoevaarteenschipdoor Nederland
datvijfsteden aandoetvooteendriedaagse
watermanifestatie. Eéndaghietvanis
bestemd voorhetgrotepubliekdat bijvootbeeldzijn eigenvijver-ofslootwater kan
latenanalyseren inhetlaboratorium van het
schip.Inhetscheepsruim iseenintetactieve
tentoonstellingtebezoekenover duurzaam
omgaanmet water ineigen huisen tuin.
Ookzijnerwaterspelletjes vootkinderen en
excursiesmet watergidsen.
DeanderetweedagenvandeWaterkaravaanzijn ingeruimd voordeskundigen ui.
dewatersector.Erwordendebatten georganiseerdvoorregionaleoverheden met thema'salsstedelijk waterbeheer en waterkwaliteit.Daarnaast staanworkshopsvoor
gebouwbeheerders enspecialetochten voot
bestuurdersophet programma.
DeWaterkaravaan gaatvergezeldvan
eenpromotiecampagne voorduurzameproducten,zoals regentonnen, afkoppelvoorzieningen enwaterbesparende producten.
DeWatetkaravaandoetUtrechtaanvan
22t/m24april,Deventervan29aprilt/m1
mei,OudeschildopTexelvan6t/m8mei,
Tielop13en14meienGoesvan20t/'m22
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