Technische aspekten van de drinkwatervoorziening
in ontwikkelingslanden
/oordracht gehouden tijdens de 32e Vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'De drinkwatervoorziening in de ontwikkelingslanden', die op 10 en 11
anuari 1980 aan de TH Delft werd gehouden.
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Afb. 2 - Hoofdelijk verbruik, gerelateerd aan het type watervoorziening.

n ontwikkelingslanden van (groeiend)
>elang zijn.
3it leidt ertoe dat de (groot)stedelijke
vatervoorziening naar westers model buiten
>eschouwing blijft. Niet alleen krijgt in
Iederde wereld vooral de rurale water'oorziening (met inbegrip van die van
:leinere steden) grote — en toenemende —
:andacht, maar bovendien laten de daarbij
leersende omstandigheden in het algemeen
Liettoe dat westerse oplossingen zonder
neer toegepast worden.

)ntwerpcapaciteit
'oals overal elders geldt ook voor de
/atervoorziening in ontwikkelingslanden
lat bij het opstellen van de randvoor-

waarden voor het technische ontwerp de
volgende factoren een rol spelen:

(putten, poelen, meertjes, rivieren, regenwater)

— waterbehoefte

- het openbare drinkwaternet (indien aanwezig), waarbij een onderscheid kan worden
gemaakt tussen:
- openbare tappunten (bornes fontaines,
public taps, standposts, hydrants, kiosks, of
hoe ze nog meer genoemd mogen worden)
- privé-aansluitingen (afb. 1),te onderscheiden in:
• meerkraanaansluitingen (huisaansluitingen), volledig conform westerse maatstaven
. enkelkraanaansluitingen (yard connections), met de kraan dikwijls weliswaar op
het eigen erf, maar buitenshuis.
Gezien het verschil in gebruikscomf ort
spreekt het voor zich dat de verschillende
soorten wateronttrekkingspunten een
verschillend gemiddeld hoofdelijk waterverbruik tot gevolg hebben. Daarbij leert
de ervaring dat het doorslaggevende feit in
vele landen is, of het water in de woning
of op het eigen erf aanwezig is (huisaansluiting, yard connection), dan wel van
enige afstand gehaald moet worden. In het
laatste geval blijkt, door de noodzaak het
water in emmers of drums, dikwijls op het
hoofd, te vervoeren, het hoofdelijk verbruik
beperkt te blijven tot 20 à 40 liter per dag.
Neemt het gemak toe, waarmee over water
kan worden beschikt, dan neemt ook het
hoofdelijk waterverbruik toe (afb. 2,
ref. 2, 18).

— beschikbaarheid
— winning
— zuivering
— distributie
Anders dan in de Nederlandse situatie echter,
waar prognoses voor bevolkingsgroei en
waterverbruik op indrukwekkend statistisch
feitenmateriaal kunnen worden gebaseerd
en het hoofdelijk waterverbruik nauwkeurig
bekend is, wordt in de praktijk van de
ontwikkelingslanden het te verwachten
waterverbruik per hoofd van de bevolking
in hoge mate bepaald door de technische
opzet van het watervoorzieningssysteem.
Daarbij kan het drink- en gebruikswater
afkomstig zijn van:
— traditionele of individuele waterbronnen,

1/6. 1 - Typen huisaansluitingen.
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Zijn voldoende gegevens voorhanden om
een betrouwbare schatting te maken van
het gemiddeld hoofdelijk waterverbruik per
type voorziening, dan rest nog te bepalen
welk gedeelte van de bevolking van de
verschillende types voorzieningen gebruik
zal maken.
De bestaande situatie geeft dikwijls geen
bruikbare aanknopingspunten doordat ofwel
geen distributienet bestaat, ofwel het bestaande net door het achterwege blijven van
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dikwijls geen rekening gehouden en de enig
toeslag op het waterverbruik is dan die
voor de lekverliezen, in eerste aanzet te
stellen op bijv. 25 %. Hierin is niet begrepen het extra verlies door verspilling of
morsen bij de openbare tappunten. Dit is ii
het algemeen reeds in het hoofdelijk verbruik bij dit soort voorzieningen verdiscon
teerd.
fS

Voorbeeld. (Serang, Indonesië, 1977)
(bedragen in rupiahs: f I,— = Rp 155)
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( x Rp1,000 )

Afb. 3 - Inkomensverdeling Serang, Indonesië (1977)
Met de uil afb. 3 volgende aansluitingspercentages (11 % huisaansluitingen, 35 % yard connections en
54% openbare kranen) met als respectievelijke hoofdelijke verbruiken 110 lipid, 70 lipid en 20 lipid,
wordt het gewogen gemiddelde van het hoofdelijk waterverbruik:
0,11x 110
12,1 lipid
0,35 x 70
24,5 lip/d
0,54 x 20
10,8 lipid
gemiddeld

47,4 lipid

noodzakelijke uitbreidingen onvoldoende
capaciteit heeft, met als gevolg dat geen
der aangeslotenen over een adequate hoeveelheid water kan beschikken.
Een ook in dergelijke gevallen bruikbare
methode is er een welke uitgaat van de
draagkracht van de bevolking, alsmede
van de veronderstelling dat tenminste de
jaarlijkse kosten van de watervoorziening
door de gebruikers van in elk geval de
privé-aansluitingen dienen te worden opgebracht [ref. 11].
Benodigd zijn de volgende gegevens:
— werkelijke, dan wel in rekening te
brengen, kosten per kubieke meter verbruikt
water (aanname, te baseren op ervaringscijfers voor vergelijkbare situaties)
— marginaal waterverbruik per hoofd en
per type aansluiting (d.i. het waterverbruik
— lager dan gemiddeld - van een verbruiker die zich het betreffende type aansluiting financieel juist kan veroorloven)
— gemiddelde gezinsgrootte.
Een onderling vermenigvuldigen van deze
factoren leidt tot de periodieke lasten per
marginale aansluiting, welke vervolgens
gerelateerd worden aan het bruto gezinsinkomen over de verbruiksperiode. Aangenomen wordt dat bijv. 3 %* (in de
praktijk tussen 2 % en 5 %) van het
gezinsinkomen aan water kan worden
besteed. Zo wordt vastgesteld wat het
minimale maandelijkse gezinsinkomen is
dat onder de gegeven voorwaarden voor
een bepaald type aansluiting vereist is.
Een inkomensverdeling voor de betreffende
bevolking en afkomstig van een socioeconomisch onderzoek geeft vervolgens aan,
welke percentages van de bevolking zich

de diverse soorten aansluiting al dan niet
zouden kunnen veroorloven. Aangenomen
wordt dat degene die zich een bepaald type
aansluiting kan veroorloven, daar ook
inderdaad gebruik van maakt. Vermenigvuldiging van de betreffende aantallen
gebruikers met het gemiddelde hoofdelijk
verbruik per type aansluiting leidt tenslotte
tot de totale huishoudelijke waterbehoefte
(zie voorbeeld).
Het niet-huishoudelijk waterverbruik kan
worden gemeten of geschat, bijv. m.b.v.
de verbruikscijfers als weergegeven in
tabel I. Met bluswaterverbruik wordt

1. vaste kosten voor aansluiting, incl. meterhuur
(Rp/maand)
104
414
2. marginaal hoofdelijk verbruik (l/p/d)
100
55
3. gemiddelde gezinsgrootte
(personen)
7,5
7,5
4. marginaal verbruik per
3
aansluiting (m /maand)
22,5
(2) x (3) x 30/1000)
12,4
5. watertarief:
3
voor eerste 10 m /maand:
Rp 40/m3
voor meerdere verbruik:
Rp 80/m3
6. kosten waterverbruik (Rp/
maand, per gezin) (uit (4)
en (5))
592
1.400
7. totale kosten van waterleverantie (Rp/maand/gezin)
((1) + (6))
696
1.814
8. maximaal percentage van
gezinsinkomen te besteden aan
watervoorziening
3%
3Ç
9. minimaal vereist
gezinsinkomen
(Rp/maand) ((7) :(8))
23.200
60.500

TABEL I - Waterverbruik (Indonesië, 1978)
A. Waterverstrekking niet via distributienet

persoon
persoon

waterverbruik
per eenheid
(l/dag)
3—5
5—15

persoon

15—30

eenheid

marginaal
verbruik
per eenheid
d/dag)

gemiddeld
verbruik
per eenheid
(l/dag)

persoon
persoon
persoon

20
55,
100

20
70—85
110—135

bed]

—
—
—
—•
—
—
—

250—350
5
10—20
150—200
12.000—24.00
10—20
10—20

eenheid
1. minimale bestaansbehoefte
2. watervoorziening d.m.v. regenwateropslag
3. wateronttrekking aan traditionele bronnen of
individuele putten e.d.
B. Waterverstrekking via distributienet

Huishoudelijk verbruik
1. via openbare tappunten
2. via yard connections
3. via huisaansluitingen
Niet-huishoudelijk verbruik
1. ziekenhuizen, klinieken, etc.
2. moskeeën
3. restaurants,eethuizen
4. hotels, pensions, logementen
5. markten
6. kantoren
7. scholen, universiteiten

bezoeker
bezoeker
bed
hectare
employé
student

Lekverliezen e.d.
1. toeslag van 20—25% op het huishoudelijk +

niet-huishoudelijk waterverbruik.
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3e hierboven geschetste benadering behoeft
ïatuurlijk niet te worden gevolgd indien
ilechts één type aansluiting aanwezig is.
»taat bijv. reeds van te voren vast dat het
vater alleen via openbare tappunten of
ndividuele voorzieningspunten met hand)ompen e.d. zal worden verstrekt, dan
;eldt voor de gehele bevolking eenzelfde
ïoofdelijk verbruik (20 tot 40 l/p/d).
/oor een situatie als in het voorbeeld
geschetst (Serang, 1977) is duidelijk dat
leze, toch stedelijke, bevolking zich grotenleels geen privé-aansluiting kan verooroven, zelfs al zou 3 % van het gezinsnkomen aan water kunnen worden beteed *).Het gewogen gemiddelde van het
ïoofdelijk waterverbruik zal dan ook
»eduidend lager kunnen zijn dan voor een
luisaansluiting of yard connection,
afhankelijk van de lokale situatie worden
vel over-all gebruikscijfers gehanteerd, die
'ergelijkbaar zijn met het in het voorbeeld
;evonden gewogen gemiddelde. Zo worden
r
oor India [ref. 6] bijv. de volgende normen
;ehanteerd:

INDONESIE,SEMI-URBAAN
IBOGOR)
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n
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ru

32-

>latteland:
- alleen handpompen of
penbare kranen
- openbare kranen en
uisaansluitingen

: 40
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l/p/d
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tijd (uur)—

tedelijke gebieden:
- minder dan 10.000 inwoners
- tussen 10.000 en
0.000 inwoners
- meer dan 50.000 inwoners

: 70—100 l/p/d

Afb. 4 - Variatie van het waterverbruik over de dag.

: 100—125 l/p/d
: 125—500 l/p/d

TABEL II - Watervoorziening en vestigingspatroon (bewerkt naar ref. 13, 18)

'ariaties in het waterverbruik

vestigingspatroon

watervoorziening d.m.v.

gezondheidsrisico

r

stedelijke randgebieden

privé-aansluiting
openbare kraan
waterverkoper
opp.water (onbehandeld)
grondwater (bronnen, putten)
regenwater

laag
middelm.
hoog
hoog
hoog
hoog

hoog
matig
(zeer) hoog
laag
laag
matig - hoog

platteland,geconcentreerd

privé-aansluiting
openbare kraan
waterverkoper
opp.water (onbehandeld)
grondwater (bronnen)
grondwater (putten)
regenwater

laag
laag
hoog
hoog
hoog
laag
middelm.

hoog
matig
(zeer) hoog
laag
laag
laag
matig - hoog

platteland, verspreid

opp.water (onbehandeld)
grondwater (bronnen, putten)
regenwater

hoog
laag
laag

laag
laag
matig - hoog

oor de technische opzet van het wateriidingsysteem is het uiteraard van wezenjk belang om inzicht te verkrijgen in de
ariatie van het waterverbruik over de dag
n gedurende het jaar.
[et feit dat distributiesystemen bijna per
efinitie öf ontbreken èf te krap bemeten
ijn (geworden), waardoor de aangeslotenen
e neiging hebben de kraan voortdurend
pen te laten staan, leidt ertoe dat vaak
toet worden volstaan met af te gaan op
egeven afkomstig van vergelijkbare
^sternen elders.
»at duidelijke verschillen bestaan tussen
e verbruikspatronen, wordt geïllustreerd
ï afb. 4.
Iet name een eventuele beperking van het
intal pompuren (Uttar Pradesh) of het
ingewezen zijn op uitsluitend putten of
penbare kranen (Shinyanga) bepaalt in
oge mate het verbruikspatroon. De in
Ter vergelijking: een gezin van 4 personen in
ederland, met een hoofdelijk verbruik van
Ï5l/dag, besteedt bij een inkomen gelijk aan het
ettelijke minimumloon, en een waterprijs van
1,—/m3 nog geen 0,8 % van het bruto-inkomen
m water!

Indonesië overal voorkomende mandibakken stimuleren het langdurig open laten
staan van kranen, hetgeen leidt tot een
relatief hoog nachtverbruik (Bogor).
Voor een eerste benadering kunnen, voor
drinkwatersystemen met distributienet, de
volgende piekfactoren worden gebruikt:
maximum dagverbruik =
1,1 — 1,25 x gemiddeld dagverbruik
maximum uurverbruik =
1,4— 1,7 x gemiddeld uurverbruik.

kosten
(geld ofi
energie)

Systeemkeuze
Een overzicht van de diverse watervoorzieningssystemen is gegeven in tabel II.
Worden ook de investeringskosten voor de
diverse oplossingen in de beschouwing
betrokken (afb. 5), dan volgt daaruit de
volgende preferentielijst (gerangschikt naar
afnemende voorkeur):
a. geen andere behandeling dan desinfectie
nodig; distributie onder vrij verval (bronnen
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Voor dorpen van enige omvang wordt
daarom dikwijls aan andere oplossingen
de voorkeur gegeven, zodat het gebruik va
regenwater meestal op betrekkelijk kleinschalige wijze plaatsvindt.
Normaliter wordt het regenwater opgevangen op de daken van huizen of op
speciale opvangdaken (afb. 7). Afhankelijk
van de soort dakbedekking en het al of ni
aanwezig zijn van een separator, varieert
het rendement van de regenwateropvang
van 65 % tot 85 %.
Vooral het water van een eerste regenbui
kan op het dak aanwezige verontreiniging«
als stof, bladeren en vogeluitwerpselen
meevoeren. Een bruikbare methode is dan
het toepassen van een separator: men iaat
daarmee het eerste water weglopen en vei

Y///////A

VA \ \
V/A

dam

i
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2. mede gezien het bovenstaande is meest;
slechts een laag voorzieningsniveau mogeli
(5—10 l/p/d). Dan nog bestaat het gevaar
dat de regenwatertanks voor het einde van
de droge tijd al leeg zijn.

met distribu ie

50

100
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200

opp.water
250

investeringskosten (guldens/hoofd)

Afb. 5- Kosten van watervoorziening per hoofd.

en riviertjes in beschermd, heuvelachtig
gebied)
b. idem, echter met verpompen (ondiepe
en diepe putten)
c. eenvoudige zuivering (bezinking en/of
langzaamzandfiltratie) is voldoende;
distributie onder vrij verval
d. idem, echter met verpompen

kwaliteit grondwater) ontbreken.
Bezwaren van een drinkwatervoorziening
gebaseerd op uitsluitend regenwater zijn:
1. de relatief hoge kosten van de benodigde
wateropslag. Vooral bij onregelmatige
regenval en in droge klimaten dient een
grote buffercapaciteit aanwezig te zijn
Afb. 6- Selectieprocedure waterbron (ref. 13)

e. verdergaande zuivering nodig; distributie
onder vrij verval
f. idem, echter met verpompen.
Can e xisring

Voor ontwikkelingslanden — en met name
de rurale gebieden ervan — moet in het
algemeen gestreefd worden naar een zo
hoog mogelijke mate van eenvoud en
betrouwbaarheid bij de watervoorziening.
Het accent zal dan ook zeer sterk liggen
op grondwaterwinning, of het nu is door
middel van bronnen, ondiepe of diepe
putten.

r
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X
)
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Afb. 6 toont een mogelijke selectieprocedure
voor een waterbron. Hierbij dient wel te
worden opgemerkt dat het gebruik van
regenwater in het algemeen een lagere
prioriteit verdient dan in deze afbeelding
wordt gesuggereerd.
De voor ontwikkelingslanden gewoonlijk
belangrijkste types waterbronnen worden
hieronder behandeld.

Yes

No

Could you
obtaina
drilling rig?

Can 'experts'
find a suitable
location?

Yet/

r

Hand
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•^ well

X
Ï
y
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location?

Y ^
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1

No

No

Are perennial
surface sources
available?

Yes/

^Infiltration\J
^

y

'

Ask lor ~ \
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,(

\\^ advise

Regenwateropvang
Deze methode wordt vrijwel uitsluitend
gehanteerd in die gevallen waar reële
alternatieven (met name een behoorlijke

"\

I To choose asource of water follow thes
answer to the question m each box

row corresponding to your

y
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beschikking staande tijd dikwijls onvoldoende om dit te realiseren.
Een voorbeeld van een broncaptering
waarbij een betrekkelijk groot brongebied
wordt bestreken is gegeven in afb. 9.
Een steenstapeling (van grof onderaan tot
fijn bovenaan) dekt de bodem van de bron,
waaruit water opkwelt, af en dient daarbij
als filter en als fundering voor de afdekplaten die de bron van boven waterdicht
afsluiten. Afb. 10 toont het aanbrengen van
de steenstapeling in werkelijkheid.
Putten
Regenwater collector

(West-Java)

zamelt alleen het volgende, schone water.
Dikwijls wordt het water bovendien door
sen eenvoudig filter geleid, dat boven op
de opslagtank is aangebracht.
De opslagtanks zelf kunnen bestaan uit
senvoudige stalen drums van 200 of 600 1
inhoud, of kunnen speciaal gebouwde
regenwaterreservoirs zijn. Eenheidsprijzen,
ifkomstig van een proefproject op Westlava, zijn weergegeven in afb. 8. Hierbij
dient de kanttekening te worden gemaakt
iat met name de reservoirs van bamboe:ement en ijuk (palmvezel) cement zich in
sen nog experimenteel stadium bevinden
ref. 4, 7]. In het algemeen moet er van
worden uitgegaan dat per gezin een
-eservoirvolume van tenminste 4 tot 10 m 3
Denodigd is om in de behoefte aan water
/oor drinken en voedselbereiding te voorden. Afb. 8 laat zien dat de investeringscosten per gezin dan in de orde van ƒ 3 8 0 ot ƒ 750,— bedragen, volledig overeencomstig oplossingen waarbij water in een
iistributienet in adequate hoeveelheden
vordt verspreid. In het onderhavige geval
noet voor het baden en het wassen van
eieren echter nog over een additionele
vaterbron (met water van mindere kwalieit) worden beschikt.

Natuurlijke) bronnen
Deze vormen een bron van water die,
ndien voorhanden, dikwijls bijzonder
;eschikt is voor de watervoorziening aan
lorpen tot zelfs middelgrote en grote steden,
sliet alleen is het water van een natuurlijke
>ron in het algemeen van een betrouwbare
iwaliteit, maar meestal worden de bronnen
;elf in heuvelachtig terrein gevonden en wel
>peen zodanig niveau dat het transport
taar het distributiegebied onder vrij verval
:an plaats vinden. Het ontbreken van de
loodzaak tot zuivering of pompen maakt
lezevorm van watervoorziening dan ook
eer aantrekkelijk voor ontwikkelingslanden.
)e bron zelf dient beschermd te worden

tegen verontreiniging van buitenaf en
vooral dient te worden vastgesteld of er
werkelijk van een bron sprake is en niet
van bijv. aan den dag tredend irrigatiewater
van sawah's e.d. Het debiet van een bron
kan, soms zelfs in hoge mate, seizoensafhankelijk zijn, zodat debietmetingen over
een langere periode uitgestrekt dienen te
worden. Helaas is in de praktijk de ter
Afb. 8 - Kosten regenwatercollectoren

(prijsniveau

Al naar de methode van construeren, die
met name bepaald wordt door de diepte
waarop de watervoerende laag wordt aangetroffen en de grondgesteldheid, kunnen
worden onderscheiden:
— geslagen putten
— gegraven putten
— met de hand geboorde putten
— gepulste of gespoten putten
— machinaal geboorde putten.
maart 1979)

1000i
• glasfiber

gewapend beton

^metselwerk
ferrocement
bamboecement
ijukcement

0,1
volume(m3)

Afb. 9 - Doorsnede

over

broncaptering.
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Het doeltreffendst is echter de putkop hooj
genoeg te situeren zodat hij nooit onder
water kan komen te staan, de put volledig
waterdicht af te dekken en een betrouwbare handpomp te installeren.
Als richtlijn kan worden aangehouden dat
één put voldoende is voor circa 250
mensen.
Gezien het lage investeringsbedrag waarmee per persoon voor ondiepe putten
(gegraven of hand-geboord) kan worden
volstaan en de algemene schaarste aan
geldmiddelen, mag worden verwacht dat
voor vele ontwikkelingslanden en met
name in Afrika, deze vorm van watervoor
ziening voorlopig de enig haalbare zal
blijven. Zelfs dan zal nog een geweldige
inspanning nodig zijn om de doelstellingen
van bijv. de waterdecade te realiseren.

Aanbrengen sleenstapeling (Serang, Indonesië).

Hoewel al deze uitvoeringsvormen in de
praktijk voorkomen, zijn voor ontwikkelingslanden de gegraven en geboorde putten
veruit het belangrijkste [ref. 5, 10, 13].

In een land als Tanzania, waar binnen het
kader van de Nederlandse ontwikkelingshulp reeds sinds 1974 ondiepe putten op
grote schaal zijn geconstrueerd, moet naar
schatting een totaal van 20 miljoen plattelandsbewoners vóór 1991 van water wordei
voorzien.
De daarmee verband houdende kosten zijn
weergegeven in tabel III [ref. 10, 15,16].
Uit het feit dat het totale jaarlijks voor
drinkwaterontwikkeling ter beschikking
staande (en nagenoeg volledig van ontwikkelingshulp afkomstige) budget circa
Shs 300 miljoen bedraagt, wordt duidelijk
dat het nagestreefde doel niet zonder meer
kan worden bereikt. Juist gezien de relatief
lage investeringskosten voor ondiepe puttei
(ca. 20 % van het gemiddelde) wordt dan
ook getracht hun aantal zo groot mogelijk
te maken.

Gegraven putten
Van oudsher is het met de hand gegraven
puttype het meest verbreide. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat er in de praktijk een
grote verscheidenheid aan uitvoeringsvormen wordt aangetroffen, variërend van
eenvoudige gaten in de grond tot fraaie
kunstwerken (afb. 11).
Het overgrote deel van de putten heeft een
cirkelvormige doorsnede en een inwendige
bekleding van de putwand bestaande uit
hout, baksteen, beton, etc. Dikwijls zijn
de putten van boven open om de gebruikers
in de gelegenheid te stellen het water met
emmers op te halen. Wanneer bovendien de
putrand niet verhoogd is uitgevoerd, kan
dit leiden tot een of meer van de volgende
bezwaren:
1. water kan over het maaiveld de put
inlopen. Speciaal het morswater kan zo in
contact komen met de voeten van de
gebruikers en daarna het putwater verontreinigen, resulterend in wormziekten e.d.
2. afval kan in de put terecht komen, bijv.
door spelende kinderen.Ook toezicht van volwassenen kan dit niet volledig voorkomen.
3. emmers worden na gebruik dikwijls op
de grond gezet, waardoor modder en andere
verontreinigingen zich erop kunnen afzetten.
Bij hernieuwd gebruik leidt dit tot verontreiniging van het putwater, vooral als door
onvoldoende afwatering rondom de put
een modderige situatie is ontstaan.
Aan een gedeelte van genoemde bezwaren
kan worden tegemoet gekomen door de
rand van de put tenminste 0,50 m tot 1m
boven maaiveld op te trekken en zo smal
te houden dat men er niet op gaat staan.

Afb.
well'

- Bovenbouw van een eeuwenoude 'step
Adalaj (India).

Afb. 12 - Traditionele gegraven put, Santalpur (India)

De traditionele methode om putten te
maken: graven met handkracht, heeft het
voordeel dat het betrekkelijk eenvoudig
werk is, waarbij met een laag investeringsniveau en vrijwel ongeschoolde arbeiders
kan worden volstaan. Om de benodigde
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TABEL III - Kostenraming plattelandswatervoorziening Tanzania, programma1979—1991

type voorziening
vrij verval systemen
verpompte opp.water systemen
diepe putten (boreholes)
ondiepe putten (shallow wells)
totaal

aangesloten bevolking
(miljoenen)
(%)
15
23
12
50

100

investeringen totale
per hoofd
investeringen
Od10"TShs)
(TShs *)

10,0

900
700
700
80

2700
3220
1680
800

20.0

420

8400

3.0
4.6
2,4

* ) ƒ ! , — = TShs 4,—

grote aantallen putten te maken (in bovenstaand voorbeeld: 40.000 putten in circa
10 jaar, alleen voor Tanzania), dienen
echter groot opgezette puttenprojecten te
worden uitgevoerd. Het met de hand graven
van putten zal daarbij in twee gevallen tot
problemen kunnen leiden:
1. bij goed watervoerende lagen belemmert
het de put instromend water het graven
2. wanneer harde lagen (bijv. lateriet)
worden aangetroffen, kan de bouwtijd zodanig uitlopen dat werkschema's niet meer
gehandhaafd kunnen worden en de putten
onevenredig duur gaan worden.
Tegen het instromende water kan het volgende worden gedaan: zover mogelijk
doorgraven, de put afwerken en hem in het
droge seizoen verder uitdiepen, indien dat
door het zakken van de grondwaterspiegel
noodzakelijk — èn mogelijk — wordt
gemaakt. Organisatorisch kan dit in grotere
projecten de nodige moeilijkheden opleveren, terwijl deze aanpak in elk geval
sterk kostenverhogend werkt. Een andere
methode is het kunstmatig verlagen van
de waterspiegel in de put tijdens de uitvoering, door gebruik te maken van
pompen. Zuigpompen zouden het een-

voudigst zijn, maar bij diepere putten
laat de grotere aanzuighoogte niet meer toe
dat de pomp zelf op het maaiveld staat.
Diesel- of benzinepompen kunnen voorts
door de geproduceerde uitgaatgassen niet in
de put worden gebruikt, zodat op elektrisch
aangedreven dompelpompen moet worden
overgegaan. Afgezien van extra kunstgrepen die moeten worden toegepast om
elektrokutie van de puttengravers te vermijden, brengt het onderhoud van pompen,
motoren en generatoren in het veld zoveel
problemen met zich mee, dat in de praktijk
van de niet-stedelijke watervoorziening in
Afb. 14-Belemmering van het graven door
instromend water.

Afb. 15 - Ondiepe put. Bij constructie wordt
gebruik gemaakt van dompelpomp en breekhamer.

ontwikkelingslanden deze methode van
werken niet op grote schaal toepasbaar moet
worden geacht.
Een bijkomend probleem bij het ontwateren
van de put tijdens de bouw is dat door het
verschil in waterdruk tussen de watervoerende laag en de put zelf, fijnzandige
lagen weggespoeld kunnen worden. In
Kahama (Tanzania) trad dit verschijnsel
op bij horizontale zandlagen waartussen op
regelmatige afstanden kleilaagjes aanwezig
waren. De zandlagen werden uitgespoeld en
de kleilaagjes klapten te zamen, daarbij de
watervoerende lagen hermetisch afsluitend.
Waar mogelijk dient dan ook de voorkeur
te worden gegeven aan (hand-)geboorde
putten.

Afb. 13 - Diverse uitvoeringsvormen van ondiepe putten.
prefab concrete pump stand

prefabconcretepump stand
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Laterietlagen kunnen worden weggehakt
met hamer en beitel (langzaam; slecht in te
passen in grotere projecten) of met breekhamers (afb. 15) (onderhoudsproblemen
als bij elektropompen). Indien mogelijk
verdient het dan ook aanbeveling over te
gaan op machinaal geboorde putten (m.b.v.
percussie boormachine).
Uit veiligheidsoverwegingen zal de putwand
dikwijls worden afgewerkt, bijv. met betonringen, als in afb. 15,of metselwerk. De
bovenkant van de put kan dan worden
afgedekt met een betonnen plaat waarop
een hand- of voetpomp wordt geïnstalleerd,
terwijl tevens maatregelen kunnen worden
genomen om het morswater af te voeren.
In geval de watervoerende laag alleen op
grotere diepte aanwezig is, kunnen de
constructiekosten verlaagd worden door
het reduceren van de putdiameter boven de
watervoerende laag (afb. 13b).

Geboorde putten
Bij de in Tanzania uitgevoerde puttenprojecten is gebleken dat handgeboorde
putten (afb. 13c) een goed alternatief
vormen voor hand-gegraven putten. Nog
afgezien van het feit dat de kosten per put
gereduceerd kunnen worden (van ƒ 5.000,—
naar ƒ 4.000,—, inclusief handpomp) is de
uitvoeringsmethode veel geschikter voor
ontwikkelingslanden. De noodzaak van
pompen tijdens de uitvoering vervalt en het
gebruikte materiaal is niet alleen goedkoper
in aanschaf, maar ook zo eenvoudig dat
bediening, onderhoud en reparatie ervan
door lokale krachten kan geschieden.
De handboor is een augerboor van 30 cm
diameter (23 cm, indien binnen een casing
moet worden geboord), welke met mankracht de grond wordt ingeschroefd
(afb. 16).
Door middel van een aan een driepoot
bevestigde lier wordt hij vervolgens opgetrokken (afb. 17), de boor wordt van de
opgehaalde grond ontdaan en het proces
wordt herhaald tot de gewenste diepte is
bereikt. Afwerking van het boorgat met
pvc filterbuis en stijgbuis geschiedt op de
voor diepe putten gebruikelijke wijze.
Ook hier wordt echter een hand- of voet- k
pomp op de putkop gemonteerd.
Hoe aantrekkelijk het met de hand boren
van ondiepe putten (tot 15 à 20 m) in de
praktijk ook is, voor slecht watervoerende
lagen moet i.v.m. de dan benodigde berging
toch worden teruggevallen op de put met
grotere diameter (ca. 1—1.5m), i.e. de
gegraven put.
Ook indien harde lagen, zoals lateriet,
worden aangetroffen, kan niet met handboren worden gewerkt. In dat geval moeten
de putten machinaal worden geboord.
Het machinaal boren van putten is in

apparatuur toe te passen, die t.a.v. gebruik
en onderhoud geen hoge eisen stelt aan het
bedienend en onderhoudspersoneel. Rotary
boorapparatuur is voor de meeste ontwikkelingslanden — zeker in eigen beheer
— niet geschikt en percussieboren verdient
dan, indien handboren niet mogelijk is,
verreweg de voorkeur. Vergeleken met
rotaryboren heeft percussieboren de volgende voordelen:
— de aanschaffingskosten van de benodigc
apparatuur zijn circa een derde van die van
een vergelijkbare rotary-boorinstallatie
— bediening en onderhoud zijn eenvoudig'
— er is weinig water nodig tijdens bedrijf.
(Voor spoelboringen zijn grote hoeveelhede
water (eventueel lucht) nodig.)
— percussieboren kan worden toegepast
voor lagen waarin de spoeling van een
spoelboring verdwijnt (grint, etc.)
— proefpompen kan relatief eenvoudig
worden uitgevoerd met een percussieboorinstallatie, maar niet met een rotaryboor.
Afb. 16- Indraaien van de handboor o 30 cm.

Nederland de gebruikelijke methode en
ook in ontwikkelingslanden geen onbekende. Helaas blijkt daar telkens weer dat
het garanderen van een ongestoorde
brandstoftoevoer, de bediening en het
onderhoud van machinale boorapparatuur
voor onoverkomelijke moeilijkheden zorgen.
Het is dan ook van het grootste belang om
zo eenvoudig en betrouwbaar mogelijke
Afb. 17- Ophalen van volle auger.

Met machinaal geboorde putten kunnen
uiteraard veel grotere diepten worden
bereikt dan met hand-geboorde putten.
De afwerking van het boorgat is echter in
beide gevallen gelijk.
Afhankelijk van grondwaterstand en
aantal afnemers kan met hand- of voetpompen worden volstaan of moeten
mechanisch of elektrisch aangedreven
pompen worden toegepast. Deze laatste
zijn zeker nodig indien grotere aantallen
gebruikers vanuit een put van water worde
voorzien.
Met name in die gevallen waar een handpomp, gezien het aantal gebruikers, voldoende zou zijn, worden de investeringskosten per hoofd voor de machinaal
geboorde putten wel erg hoog.
Oppervlaktewater
Oppervlaktewater is slechts in uitzondering
gevallen zonder meer geschikt voor drinkwatervoorziening. Een grote kwaliteitsverbetering kan reeds worden verkregen
(mits de bodemgesteldheid daarvoor
geschikt is) door het water als oeverfiltraat
te winnen. Is echter een volledige zuivering
van het water noodzakelijk, dan is dat vooi
een groot deel van de ontwikkelinglanden,
zeker op het platteland, een problematische
zaak. Gewoonlijk zal men dan ook alles
in het werk stellen om een waterbron te
vinden van zodanige kwaliteit dat geen
zuivering nodig is of met uiterst eenvoudig*
methoden kan worden volstaan.
Een traditionele methode van waterwinnin]
die het midden houdt tussen oppervlaktewater- en grondwaterwinning is het gebruil
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maken van de ondergrondse rivierafvoer
van overigens droge rivieren. Door kuilen
te graven in de rivierbeddingen is de lokale
bevolking zo in staat gefiltreerd oppervlaktewater te winnen.
Opvoermiddelen
Het spreekt vanzelf dat de voorkeur wordt
gegeven aan systemen waarbij niet gepompt
behoeft te worden. Kan aan pompen
;chter niet worden ontkomen, dan heeft
-nen in principe keuze uit:
— met mankracht aangedreven pompen:
• handpompen
• voetpompen
—pompen, aangedreven door een:
• elektromotor
verbrandingsmotor
windmolen
installatie werkend op zonne-energie.
n vergelijking met benzine- of dieselmotoren
/ereisen elektromotoren in het algemeen
ninder onderhoud en zijn ze betrouwjaarder. In de praktijk van een ontwikkeingsland echter, waar elektriciteitsvoorziening nogal eens ontbreekt of de nodige
mderbrekingen vertoont, zijn elektrisch
langedreven pompen dikwijls niet reëel toe>asbaar.
iVindmolens vereisen een regelmatige wind
ran voldoende lange duur en voldoende
:racht, aan welke voorwaarde normaliter
lechts gedeeltelijk wordt voldaan. Relatief
;rote buffertanks zijn dan nodig om een
mgestoorde drinkwaterlevering te garanleren en dikwijls dient uit betrouwbaarleidsoverwegingen extra pompcapaciteit,
verkend op een andere energiebron (b.v.
lieselpompen), te zijn opgesteld. De
»ewegende delen van een windmolen verisen een regelmatig onderhoud en wanneer
ille factoren te zamen worden beschouwd
»lijkt dat drinkwatervoorziening, gebruiknakend van windenergie, slechts in uitonderingsgevallen aantrekkelijk zal zijn
ref. 1,3].
'onne-energie wordt reeds op een aantal
Ifb. 18- Proefopstelling pomp op zonne-energie.
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plaatsen gebruikt voor het aandrijven van
waterpompen (afb. 18).
De hoge investeringskosten maken deze
vorm van energie-opwekking nog niet
attractief, maar het feit dat geen andere
krachtbron dan de zon vereist is, heeft
onmiskenbare voordelen. Wanneer de
electronische apparatuur zoals gebruikt in
de installatie van afb. 18 een voldoende
lange gegarandeerde levensduur heeft, kan
het ontbreken van de noodzaak tot regelmatig onderhoud in de toekomst de schaal
in het voordeel van dit soort installaties
doen omslaan. Tot dat ogenblik, en zeker
voor waterbronnen met een beperkt
afzetgebied als ondiepe putten e.d., blijven
door mankracht aangedreven pompen een
uiterst belangrijke rol vervullen.
Het allesoverheersende criterium bij het
selecteren van een hand- of voetpomp is dat
deze (nagenoeg) onderhoudsvrij moet zijn.
Wordt vaak gesteld dat het belangrijkste
aspect zou zijn dat de pompen zoveel
mogelijk uit lokaal verkrijgbaar materiaal
en met ter plaatse gevestigde technieken
samengesteld kunnen worden, voor vele
ontwikkelingslanden blijkt deze overweging
toch niet maatgevend te zijn. Vooral in
Afrikaanse ontwikkelingslanden met een
verspreid wonende rurale bevolking en
gebrekkige infrastructuur zijn de kosten
van regelmatig onderhoud door een gecentraliseerde organisatie alleen al door
de transportkosten dikwijls prohibitief
hoog. Het is dan zeer acceptabel een zelfs
relatief dure pomp te installeren, mits deze
(vrijwel) geen onderhoud vergt.
De ideale pomp moet voldoen aan de
volgende eisen:
— het moet een perspomp zijn. Bij grotere
diepte van de grondwaterspiegel kan een
zuigpomp in het geheel niet worden toegepast, maar ook bij geringere gemiddelde
zuighoogten kan de pomp lens slaan. Het
vinden van geschikt water om de pomp
weer gangbaar te maken is dan vaak
onmogelijk, zodat ongewenste kunstgrepen
moeten worden toegepast

Afb. 19- Kangaroo pomp in gebruik.

— onderhoudsvrij zijn, m.a.w. zo weinig
mogelijk bewegende, scharnierende,
nastelbare en slijtende delen hebben. Deze
maken regelmatig onderhoud, smeren,
oliën en bijstellen noodzakelijk. Niet alleen
is hiervoor regelmatig en vakkundig toezicht vereist dat normaliter niet beschikbaar
is, maar meestentijds zijn ook de fondsen
voor een dergelijk onderhoud (en het daarvoor noodzakelijke transport) niet beschikbaar.
Er bestaat een, thans nog beperkt, aantal
pomptypen waarbij er naar wordt gestreefd om aan bovenstaande criteria te
voldoen. Men maakt daarbij gebruik van
de modernste technieken en materialen,
waardoor deze pompen zeker niet op één
lijn kunnen worden gesteld met de ouderwetse Nederlandse handpomp.
Een voorbeeld van een dergelijke pomp,
waarbij scharnierpunten zijn vermeden
door de bovenbouw direct de op-enneergaande beweging van de zuiger te laten
volgen en niet van een zwengel te voorzien,
is de in Shinyanga en Morogoro (Tanzania)
ontwikkelde Kangaroo-pomp (afb. 19,20)
[ref. 10].
Afb. 20 -Schematische opbouw Kangaroo pomp.
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Kan aan de noodzaak van waterzuivering
niet worden ontkomen, dan geeft afb. 23
een indicatie van toe te passen processen
[ref. 12].

Waterzuivering
Het aantal landen waar zonder gevaar het
water rechtstreeks uit de kraan kan worden
gedronken, is zeer gering. In vele landen
wordt het drinkwater dan ook vóór gebruik
opgeslagen om bezinking te laten plaatsvinden en zelfs in miljoenensteden als
Jakarta zal men het water koken alvorens
het te drinken. Het distribueren van een
minder ideale kwaliteit water zal dan ook
minder problematisch zijn dan onder
Nederlandse omstandigheden.
Is waterzuivering onvermijdelijk, dan moet
gestreefd worden naar eenvoudige
methoden.
Ontzuring door middel van versproeiing
levert, zeker wanneer dit geen extra pompfase veroorzaakt, bij grondwaterwinning
geen grote problemen op (afb. 21).
Langzaamzandfiltratie (afb. 22) en veiligheidschloring, hoe eenvoudig ook van
opzet, vereisen al meer vakkennis bij
het bedienend personeel en bij chloring
tevens een regelmatige aanvoer van de
chemicaliën. In vele ontwikkelingslanden
zal dit voor het platteland en niet al te
grote steden problematisch worden. Verdergaande zuivering zal dan op grote bezwaren
stuiten, zoals onder meer ontleend kan
worden aan een rond 1970 door het Nationaal Environmental Engineering Research
Institute (Nagpur, India) uitgevoerd onderzoek. Dit toonde aan dat zelfs van de
stedelijke drinkwaterzuiveringsinstallaties
bij 80 % het onderhoud en de werking te
wensen overliet, met als gevolg defecte
filterregulateurs, chemicaliëndoseerinrichtingen, enz.
Dit alles ondanks de voor een ontwikkelingsland redelijk goede infrastructuur en een
naar verhouding hoog percentage geschoold
technisch personeel.
In vele ontwikkelingslanden zullen het
tekort aan geschoold personeel (dat
Afb. 21- Ontzuringsgebouw te Tasikmalaya
(Indonesië)

Watertransport en distributie
De meest verbreide manier van waterdistributie is in een emmer of blik op het
hoofd (afb. 24).
Wordt het water echter gedistribueerd dooi
middel van een leidingnet, dan is dit gewoonlijk qua opzet vergelijbaar met de
Nederlandse situatie.
Verschilpunten zijn echter:

Afb. 22 - Langzaamzandfilter te Kranuan
(Thailand).

— het pompregiem. Dikwijls wordt niet
continu gepompt, maar gedurende een
kortere periode (6 tot 20 uur per etmaal),
terwijl het water vaak eerst in een watertoren of hoogreservoir wordt gepompt, om
van daaruit onder vrij verval te worden
gedistribueerd. Hiermee wordt de voor het
rechtstreeks vanuit een grondreservoir
het net inpompen noodzakelijke aanpassing van het pompdebiet aan de
momentane waterbehoefte vermeden.

bovendien wel eens de neiging heeft om
na het voltooien van de interne opleiding
over te stappen naar het particuliere — en
beter betalende — bedrijfsleven en bovendien dikwijls de voorkeur geeft aan de grote
steden boven het platteland), het probleem
om een regelmatige toevoer van chemicaliën
en reservedelen te garanderen, evenals
een ongestoorde energievoorziening of brandstoftoevoer, er toe leiden dat alle behalve de
meest eenvoudige en betrouwbare zuiveringsmethoden voor de praktijk ongeschikt zijn.

—• de opzet van het distributienet. Vooral
bij oudere netten voor kleinere voorziening

Afb. 23 - Checklist voor waterzuivering.

Raw Water Source Surface Water

No

Not includedm
this eheck-hst

Yes

turbidity
< 1NTU
E Coh MPN < 10/100ml

Yes

Guineaworm or
Schistosomiasis
Endemic

No

Yes

turbidity
< 10 N T U
E Col. MPN < 10-1000/100 ml

Distribution without treatment;
Preferably safety chlonnation

No

B

Slow sand filtration;
Preferably safety chlonnation

Yes

Slow sand filtration without
pre treatment.
Preferably safety chlonnation

Yes

Slow sandfiltration, preferably
with pre-treatmeni.
Preferably safety chlonnation

No

turbidity
or
E Coh MPN

< 5 0 NTU
> 50 NTU for only a
few weeks ayear
10-1000/100 ml
No

turbidity
< 150 NTU
E Coh MPN
10 1000/100 ml

turbidity
E Coh MPN

Slow sand filtration, preceded
Y es

Preferably safety chlonnation

Yes

Slow sand filtration, precededby
pretreatment and followed
by disinfection

< 150 NTU
> 10 0 C . 100 ml
No

turbidity
E Coh MPN

< 1000 NTU
< 100000/100 ml

Yes

Slow sand filtration precededby
pretreatment including storage and/or
chemical flocculatiori/coagulation.
Safety chlonnation.

'No

turbidity
E Coh MPN

•^ 1000 NTU

^ 100000/100 ml

Source: Dijk and Oomen (1978)

Yes

Slow sand filtration preceded by
storage andchemical pretreatment.
disinfection
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a. mogelijkheid van verontreiniging van
het water voordat het zijn difinitieve bestemming heeft bereikt.
b. verspilling van water. Omdat geen der
verbruikers zich persoonlijk voor de kraan
verantwoordelijk voelt, blijven kranen
openstaan of lekken. Speciale constructies
om verspilling tegen te gaan, bestaan weliswaar, maar over het effect ervan zijn de
meningen verdeeld.
c. ontstaan van onhygiënische toestanden
door een gebrekkige waterafvoer.

Ifb. 24 - Transport van water, Shinyanga
Tanzania)

ebieden is vaak volstaan met een eenoudige, vertakte opzet, zonder gesloten
Lissen.
- de toegepaste leidingmaterialen. Van
udsher zijn grijs gietijzer, gegalvaniseerd
zer en in mindere mate ook asbest-cement
aegepast.
Momenteel zijn pvc en — aarzelend — ook
olytheen in opmars. Bij kunststof;idingen moet rekening worden gehouden
iet veroudering in fel zonlicht (pvc) en met
et feit dat de hogere omgevingstemperaiur een vermindering van de maximaal toelatbare druk tot gevolg heeft. Het op de
ol leverbaar zijn van polytheen leiding
an kleinere diameter maakt dit materiaal
eer geschikt voor huisaansluitingen en de
leinere leidingen van het reticulatienet,
eker gezien het grote aantal bochtstukken
.d. dat bij andere materialen, gezien het
ikwijls ongeplande karakter van de beouwing, noodzakelijk zou zijn.
- de toegepaste leidingdiameters. Bij het
aststellen van de minimale leidingdiameter
ie in een distributienet wordt toegepast,
ïoet rekening worden gehouden met de
ïogelijkheid dat het niveau van wateroorziening in de toekomst hoger kan
omen te liggen, waardoor zelfs bij gelijklijvend aantal aangeslotenen het leidingebiet aanzienlijk kan toenemen, b.v. bij
ïn groeiend aantal privé-aansluitingen;
- het vóórkomen van — soms zelfs grote
intallen — openbare kranen. Deze
armen een vertrouwd straatbeeld in de
leeste ontwikkelingslanden, hoewel ze ook
iiidelijke nadelen bezitten:

Indien de gebruikers niet betalen voor bij
openbare kranen gehaald water, betekent
dat een financiële strop voor de waterleidingmaatschappij. Moeten zij er wel
voor betalen, dan is een 'tap attendant'
nodig, wiens salaris uit de opbrengst van
de waterverkoop betaald dient te worden.
Het nuttig effect voor de waterleidingmaatschappij is dan te verwaarlozen,
terwijl de gebruikers soms een relatief
hoog bedrag moeten betalen voor betrekkelijk weinig water.
Het kan dan ook voor alle partijen aantrekkelijk zijn om over te gaan op —
eventueel gesubsidieerde — enkelkraanaansluitingen (yard connections) mèt watermeters, en het aantal openbare kranen
binnen redelijke grenzen zoveel mogelijk te
beperken [ref. 8, 11].
Een dergelijke policy wordt ook wel gehanteerd met een ander oogmerk. Op deze
wijze wordt namelijk het bezit van privéaansluitingen gestimuleerd. Omdat deze
dikwijls de enige belangrijke bron van
inkomsten voor het waterleidingbedrijf zijn,
wordt zo een eventueel exploitatietekort tot
een minimum gereduceerd.
Een afwijkende vorm van waterdistributie
is die waarbij het water in zgn. 'cisterns'
wordt verzameld, in de wand waarvan zich
Afb. 25 -Stalen watertoren te Kassala (Sudan)

Afb. 26 - Openbdte kutan (Senegal)

een of meer kranen bevinden (afb. 27, 28).
Deze combinatie van reservoir en openbare
kraan heeft het voordeel van lagere initiële
kosten, maar houdt tevens in dat de erdoor
gehandhaafde druk in het distributienet
onvoldoende is om huisaansluitingen
mogelijk te maken.
Gezien het rechtstreekse verband tussen
een hoog percentage privé-aansluitingen en
een positief exploitatieresultaat kan een
dergelijke oplossing uiteindelijk toch
onaantrekkelijk zijn.

Besluit
In het bovenstaande is meer dan eens
betoogd dat een drinkwatersysteem dat
geschikt is voor toepassing in ontwikkelingslanden, ook buiten de grote steden, eenvoudig moet zijn qua bediening en zo
weinig mogelijk — en bij voorkeur geen —
onderhoud mag vergen.
Bij voorkeur moeten dan het toch nog
noodzakelijke onderhoud en eventuele
reparaties door lokaal personeel en zo
mogelijk zonder gebruikmaking van
deviezen kunnen worden uitgevoerd, maar
deze eis is feitelijk secundair.
Vooral in de dunbevolkte plattelandsgebieden van Afrika is de infrastructuur
nog zo weinig ontwikkeld dat enerzijds
reparaties en groot onderhoud op dorpsniveau (nog) geen haalbare kaart zijn,
terwijl anderzijds alleen al door de immense
afstanden een regelmatig onderhoud vanuit
een centrale organisatie prohibitief duur
kan zijn. Door met gebruikmaking van de
modernste technieken, zodanige componenten (bijv. handpompen) te verkrijgen
dat deze lange tijd zonder onderhoud in
bedrijf kunnen zijn, kan aan de uitdagingen
van o.a. de water decade gehoor worden
gegeven, zelfs al zou dit in bepaalde gevallen
tot een 'black box' effect kunnen leiden.
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Agenda
23 t/m 28 februari 1981, Birmingham:
Public Works Congress and Exhibition.
Inl.: Sir Leonard Millis, Secretary, The
Public Works & Municipal Services
Congress & Exhibition, Monaco House,
England.
Bristol Street, Birmingham B5 7AS,
30 maart t/m 4 april 1981, Berlijn: Wasser
Berlin '81. Inl.: A M K Berlin GmbH,
Messedam 22, 1000 Berlin 19, BRD.
31 maart - 1 april 1981, Berlijn: IWSA
specialized conference 'Low Cost Technology'. Inl.: Int. Water Supply Association,
1 Queen Anne's Gate, London SW1H 9BT
England.
ƒ t/m 3 april 1981, Berlijn: Vijfde congres
van de Int. Ozone Association. Inl.: IOA,
14085 Detroit Avenue, Cleveland, Ohio
444107, USA.
Afb. 27 - Cistern (schematisch)

2 -3 april 1981, Berlijn: IWSA specialized
conference 'Instrumentation monitoring ar
automation in water protection and water
supply'. Inl.: Int. Water Supply Associatior
1 Queen Anne's Gate, London SW1H 9BT

Dat het daarnaast van het grootste belang
is om zover te komen dat de plaatselijke
bevolking in staat is zelf de diverse
systemen te hanteren, te repareren en zelfs
te vervolmaken, behoeft geen betoog.
Daarvoor is echter een gemeenschappelijke
en gelijktijdige inspanning op een aantal
fronten nodig, waarvan de techniek er
slechts één is. Dan nog moet men eerder
met generaties dan met jaren rekenen
alvorens dit ideaal bereikt kan zijn.

24 april t/m 22 mei 1981, Wallingford
(England): International Course 'Practical
Techniques for Regionalising and Transfei
ring Hydrological Variables. Inl.: A. D.
Hewson, Institute of Hydrology, Maclean
Building, Crowmarsh Gifford, Wallingfon
Oxon, United Kingdom OX10 8BB.
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