Praktijkervaringen uit de drinkwatervoorziening in de Derde Wereld
Voordracht gehouden tijdens de 32e Vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'De drinkwatervoorziening in de ontwikkelingslanden', die op 10 en 11
ianuari 1980 aan de TH Delft werd gehouden.

1. Inleiding
Een eerste kennismaking met de praktijk
van de drinkwatervoorziening in de derde
wereld brengt bij ons westerlingen vaak
reakties te weeg van verbazing, ongeloof
sn na enige tijd soms moedeloosheid. In het
navolgende zal aan de hand van praktijkervaringen van de schrijver en anderen
getracht worden deze reakties te rationaliseren tegen de achtergrond van de
ïeersende omstandigheden. Het is vaak zo
*ek nog niet wat er gebeurt en soms zelfs
;rg knap als we onderkennen hoe gering de
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jeschikbare middelen zijn en dat er nog een
lantal andere beperkingen zijn.
3en onderscheid zal gemaakt worden tussen
ie stadswatervoorziening, waarmee de
neeste vooruitgang geboekt is en waar de
neeste duidelijkheid te vinden is, en de
>lattelands situatie waarbij nog de meeste
vraagtekens staan. De grens tussen beide
;ebieden is arbitrair en er ligt vaak een
;root overgangsgebied tussen de uitersten.
Dm de karakteristieke verschillen duidelijk
e laten uitkomen zullen in het navolgende
Ietwee situaties in nogal geschematiseerde
'orm behandeld worden,
iet openbare tappunt (de public standpost)
r
erdient aandacht, omdat dit een belangijk hulpmiddel in de distributie van water
'ia leidingsystemen is. Hiermee wordt in
;en 'intermezzo' in hoofstuk 3 aandacht
lesteed.

:. Stadswatervoorziening
)mdat de stadswatervoorziening vaak sterk
iet westerse model volgt, is het interessant
lein de praktijk voorkomende verschillen
net dit westerse model te bekijken. In de
ijd kunnen 4 fasen onderscheiden worden
nde tot stand koming van water voorieningen, te weten:

termijn de drinkwatervoorziening trachten
veilig te stellen. Daarnaast is er het permanente beheer van het grondwater en van
de kwaliteit van het oppervlaktewater door
de Provincies; de kwantitatieve aspekten
zijn de zorg voor Rijkswaterstaat. Het
kwaliteitsaspekt is in de planning en het
beheer minstens zo belangrijk als het
kwantiteitsprobleem aangezien waterleiding
vrijwel 100 % van de bevolking bereikt en
de verbruikstoename niet spectaculair is.
Ook in de meeste ontwikkelingslanden zijn
er lange termijnplannen. De centrale overheid heeft vaak 5-jaren plannen, die echter
vaak alleen de beleidslijn geven, zoals bijv.
het percentage van de bevolking dat van
water voorzien moet worden De bedrijven
zelf worden van tijd tot tijd gedwongen 20
tot 30-jarige plannen te maken, met name
wanneer voor grotere uitbreidingen externe
hulp nodig is.
Zaken zoals het beheer en de verdeling
van de waterbronnen komen vaak niet
aan de orde, omdat enerzijds hiervoor
vaak niet de benodigde gegevens beschikbaar zijn, maar anderzijds de instrumenten
om dit te beheersen nog ontbreken. Onder
dergelijke omstandigheden is het nauwkeuriger plannen niet rationeel.
Een voorbeeld is de grondwaterwinning
in een dichtbevolkte kustvlakte waar niet
voldoende grondwater aanwezig is voor
alle liefhebbers. Het ongekontroleerd onttrekken van de industrie heeft de grondwaterstand in een aantal jaren zeer snel
doen dalen (afb. 1). De bevolking zal voor
z'n drinkwatervoorziening zich op een
andere manier moeten redden. In
Nederland zou een dergelijke gang van
zaken niet meer denkbaar zijn; in het
gegeven voorbeeld is echter mede hierdoor
een industriële ontwikkeling op gang
gekomen die voor zeer noodzakelijke
werkgelegenheid zorgt.

ad b.
Bij de projekt voorbereiding zijn de verschillen met de westerse situatie al aanzienlijk groter. Bij de voorbereiding van een
projekt in een ontwikkelingsland zijn er
vaak weinig gegevens beschikbaar en het
verkrijgen van de ontbrekende, schijnbaar
onmisbare zaken, is vaak een illusie.
In Nederland zijn we gewend voor het
ontwerpen van een zuiveringsinstallatie
analyses van het ruwe water tot onze
beschikking te hebben over een reeks van
jaren. Dan wordt het gekozen proces nog
gedurende lange tijd uitgeprobeerd en geoptimaliseerd in een proeffabriek. In ontwikkelingslanden is het vrij normaal dat bij
de specificaties voor een oppervlaktewaterzuivering slechts één analyse van het ruwe
water beschikbaar is.
Het is interessant te zien dat zich hier een
ander evenwicht instelt dan in Nederland.
Wat de bedrijven niet zelf kunnen of willen
doen wordt door de industrie en handel
opgevangen en er komen toch werkende
oplossingen. Een belangrijk voordeel
hiervan is, dat een goed uitgerust en
ervaren kommercieel apparaat ontstaat dat
met betrekkelijk weinig overheidsinspanning op vele plaatsen gebruikt kan worden.
In tegenstelling tot Nederland, wordt in
ontwikkelingslanden het voorbereiden van
grotere projekten vrij algemeen aan consultants opgedragen. Aangezien er bijna
altijd sprake is van een noodtoestand als
met het ontwerp begonnen wordt en om de
ontwerpkosten te beperken, wordt deze
consultants meestal maar een vrij beperkte
tijd ter beschikking gesteld. Deze korte tijd
laat meestal geen ruimte voor uitgebreid
vooronderzoek en moet gekompenseerd
worden door ervaring.
Een vervelende konsekwentie van de vaak
korte beschikbare voorbereidingstijd is dat
de mogelijkheid voor grondwaterwinning
vaak onvoldoende bestudeerd kan worden.

Afb. 1 - Grondwaterstand daling door industriële wateronttrekking.
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Afb. 4 - Het leggen van 0 600 mm leiding met
eenvoudige middelen.

mee wordt wel de direktie mede verantwoordelijk voor het werk van de aannemer
en kan zich in voorkomende gevallen
niet meer onafhankelijk tegenover hem
opstellen. Deze zelfde vermenging van
belangen kan ook optreden tussen de
opdrachtgever en de aannemer waardoor
het 2 partijen spel een vicieuze driehoek
wordt.
add.
Er zijn gevallen dat men geneigd zou zijn te
vragen 'bedrijfsvoering, wat is dat?'.
En inderdaad is het op dit gebied dat we
vaak, in onze ogen, de grootste tekortkomingen konstateren.
In Nederland en andere westerse landen
wordt er erg veel belang gehecht aan een
continue levering en permanent voldoende
druk in de leidingen. Dit heeft te maken
met de kwaliteit: wij verwachten dat uit
onze kranen echt drinkwater komt. In veel
ontwikkelingslanden is rationering van
water gedurende bepaalde uren over
bepaalde wijken van de stad, vrij algemeen
de praktijk en dat betekent dat gedurende
de overige uren de leidingen drukloos zijn
en er een kans is op infektie door het
insijpelen van verontreinigd grondwater.
Als de voor de waterbehandeling benodigde chemicaliën tijdelijk niet beschikbaar
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zijn door gebrek aan geld of stagnatie in
de aanvoer, gaat de waterlevering gewoon
door. Vooral als bijv. chloorgas gebruikt
wordt voor desinfektie en dit in een ander
land met deviezen moet worden gekocht,
zijn moeilijkheden om altijd voldoende
voorraad te hebben niet verwonderlijk.
In een hoofdstad van 200.000 inwoners
stagneerde de watervoorziening \]/2 week
toen het inname pompstation uitviel.
Toch is de direktie van het waterleidingbedrijf er vrij ongeschonden afgekomen.
In een andere stad van ca. 700.000 inwoners werd gedurende een week van
's morgens 6 uur tot 's avonds 6 uur geen
water geleverd, omdat verbeteringen aan
het zuiveringsbedrijf werden uitgevoerd.
Bij een andere gelegenheid in dezelfde
stad, was een minder toerekeningsvatbare
man de hoogspanningsruimte van het
zuiveringsbedrijf (die normaal open stond)
binnen gewandeld en had daar kortsluiting
gemaakt. Het heeft 1 y2 dag geduurd voordat
de stroomvoorziening hersteld was en er
weer water geleverd kon worden. Intussen
vermaakte de jeugd zich uitstekend in de
bezinkbakken en filters.
Een aantal samenhangende faktoren
dragen bij tot deze, in onze ogen, gebrekkige bedrijfsvoeringen. Een belangrijke
faktor is, dat het vaak moeilijk is om
voldoende inkomsten te verwerven voor het
waterleidingbedrijf, onder andere als de verkochte hoeveelheid water veel minder is
dan de geproduceerde hoeveelheid. In veel
steden in de Derde Wereld is dit minder
dan 50 % en zelfs waarden van 30 %
worden in de praktijk gevonden. Het
overige deel dat niet verkocht is, wordt
'unaccounted for' (niet verantwoord)
genoemd en bestaat uit:
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Afb. 6 - Doe-het-zelf dienstleidingen.

— illegaal verrbuik;
— miswijzing van watermeters;
— administratieve onnauwkeurigheden.
Hiervan is het lekverlies vaak verreweg de
grootste post.
Het grote lekverlies in veel stedelijke
leidingnetten in ontwikkelingslanden betekent dat dit de eigenschappen van een
vergiet gaat tonen. Als ook de capaciteit
van de zuivering nog eens beperkt is,
dan ontstaat het waterleveringspatroon van
afb. 5, zoals dat voor een middelgrote stad
gemeten is. De piekfaktor is slechts 1,1!
Opmerkelijk zijn de momenten van ver-

— lekverlies in de transport-, distributieen dienstleidingen;

Afb. 5 - Dagverbruikskromme voor een stad. De piekfaktor is slechts 1.1,.
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laagde levering, veroorzaakt door het
filterspoelen op de zuivering, hetgeen op
vrij willekeurige momenten van de dag
gebeurt. In deze situatie hebben de verbruikers hun maatregelen genomen om bij
de lage drukken en onregelmatige levering
toch over voldoende water te beschikken.
Pompjes die direkt uit de leidingen zuigen,
komen veel voor en elk huis heeft zijn eigen
reservoir, vaak zonder kraan op de toevoerleiding. Het gevecht om water levert vaak
doe-het-zelf oplossingen op voor de dienstleidingen (afb. 6).
Voorts zijn er vaak grote waterverbruikers
die niet of slecht betalen. Bekende wanbetalers zijn het leger en overheidsbedrijven. Maar ook komt het voor dat invloedrijke afnemers kans zien om in een lager
tarief aangeslagen te worden, zoals het
grootste hotel in een stad dat kans zag om
in de laagste groep 'sociaal tarief' te
komen.
Slechte inkomsten betekenen dat er te
weinig geld is voor goed personeel, materialen en materieel, waardoor hoognodig
onderhoud of herstel niet tijdig gebeurt.
Dit betekent een verdere verslechtering
van de situatie en er is een vicieuze cirkel
ontstaan. Deze cirkelgang is vaak alleen met
externe hulp te doorbreken, zoals ook in
het Westen bij soortgelijke situaties het
geval is.
De hiervoor genoemde aspekten leiden
ertoe dat in veel steden in ontwikkelingslanden geen betrouwbaar drinkwater uit de
kraan verwacht kan worden. Nu is dit een
onderwerp dat nog steeds min of meer taboe
is in de drinkwaterwereld. Misschien zijn
we bang dat als we het begrip drinkwater
loslaten, we geen enkel kwaliteits houvast
meer hebben. Toch zijn er in de hele (nietcommunistische) wereld misschien maar
10 of 15 landen waar het water altijd overal
uit de kraan zomaar zonder gevaar te
drinken is. Er zijn inmiddels steeds vaker
internationaal stemmen te horen die een
duidelijk onderscheid maken tussen kwantiteit en kwaliteit. In omstandigheden van
gebrek aan water kan alleen al de beschikbaarheid van voldoende water ook van
mindere kwaliteit een flinke verbetering
betekenen. Kwaliteit komt dan op de
tweede plaats. Maar ook dan is de vraag
welke norm nagesteefd moet worden.
Als door lage drukken en veel lekkages
toch infekties plaatsvinden en het water
voor konsumptie gekookt moet worden,
zou gesteld kunnen worden dat het met de
bacteriologische betrouwbaarheid van het
geproduceerde water niet zo nauw genomen
hoeft te worden. Toch moet getracht
worden om altijd betrouwbaar water te
leveren vanaf het zuiveringsbedrijf en zo
mogelijk een dosis chloor mee te geven
voor onderweg, om te voorkomen dat een
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Afb. 7 - Verschillen in aanpak tussen de ontwikkelingslanden en het Westen.

centrale watervoorziening een centrale
besmettingsbron wordt. Het is immers
niet redelijk te verwachten dat het water
voor konsumptie altijd gekookt wordt,
terwijl dat in verband met de hiervoor
benodigde energie ook niet economisch
verantwoord is.
Infekties zijn vooral te verwachten in het
secundaire en tertiaire net zodat deze van
lokale aard zullen zijn. Hoe en wanneer
(en of) de overgang van leidingwater naar
drinkwater plaats vindt is vooralsnog niet
duidelijk.
Er zijn in het voorgaande enkele punten
aangehaald waar de situatie in de steden
van de derde wereld nogal sterk verschilt
van die in onze westerse maatschappij.
Afb. 7 geeft hiervan een kort overzicht.
Afb. 8 -Een drukbezocht openbaar tappunt.
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Getracht is om aan te tonen dat die verschillen verklaard kunnen worden uit de
heersende economische, sociale en culturel
omstandigheden en onder die omstandigheden een zekere rationaliteit hebben.
Het is soms bewonderenswaardig hoeveel i
met de beperkte middelen en mogelijkheden bereikt wordt en dat de aanwezige
voorzieningen de zware belasting kunnen
verdragen.
Als de ontwikkeling van de stedelijke drink
watervoorziening over wat langere termijn
bekeken wordt, lijkt het er op dat deze zich
in grote lijnen volgens het westerse model
ontwikkelt. Een groot voordeel van de
steden boven het platteland is dat de
bevolking vaak in staat is een flinke
bijdrage te leveren in de kosten van de
watervoorziening en dat het niet nodig is
hen van het nut van waterleiding te overtuigen. Volgens waarnemingen van de
Wereld Gezondheids Organisatie wordt er
wereldwijd een flinke vooruitgang geboekt
in de stedelijke watervoorziening zoals blijk
uit de volgende tabel:
Jaar
1962
1970
1975

Stedelijke bevolking
voorzien van leidingwater

59%
69%
77%

3. Openbare tappunten
Voordat overgegaan wordt naar de plattelands watervoorziening worden hier nog
enkele opmerkingen over de openbare
tappunten gemaakt, die zowel in de steden
als op het platteland een belangrijke rol
spelen in de distributie van water bij
leidingsystemen. Om diverse redenen zullei
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in de steden in de derde wereld grote
»roepen van de bevolking voorlopig aangewezen zijn op openbare tappunten (public
hydrants, standposts). (Afb. 8). Dit feit
wordt nu vrij algemeen onderkend, mede
door de aktiviteiten van het International
Reference Centre (IRC) op dit gebied in
de vorm van onderzoek, publicaties, enz.
Toch zijn er nog weinig voorbeelden van
systematische en goed lopende toepassingen.
De reden hiervoor is dat deze oplossing wel
uoet, maar door niemand echt gewild
wordt. De verbruikers hebben liever een
îigen huisaansluiting, desnoods een eenvoudig kraantje in de tuin (yardconnections),
die vaak eigenlijk voordeliger voor hen is
Tiits ze het bedrag voor de aanleg maar
tunnen opbrengen. In gevallen waar betaald
moet worden aan het tappunt, wordt vaak
de kleinste munt per emmer of vat gewaagd, wat vaak neerkomt op een hoger
jedrag per kubieke meter dan voor huislansluitingen betaald wordt.
Voor het waterleiding bedrijf zijn openbare
;appunten niet interessant omdat het niet
neevalt de kosten er uit te krijgen. Als er
jij de kraan betaald moet worden zijn deze
nkomsten vaak niet eens toereikend om
ie beheerder te betalen. En als het water
;ratis aan de bevolking wordt gegeven dan
lou het redelijk zijn dat het gemeentebestuur
iet waterleidingbedrijf de kosten vergoedt,
naar vaak gebeurt dat niet.
3m het waterverbruik in dit laatste geval
e beperken zijn allerlei ingenieuze oplosiingen bedacht, zoals automatisch werkende
tranen en kleine reservoirtjes waar het
vater met handkracht uit afgetapt moet
vorden. De gebruikers blijken hierdoor uit;edaagd te worden om te proberen de
>eperkende werking op te heffen en slagen
laar uiteraard in. Dit resulteert dan vaak
n een tappunt dat het water niet beperkt
naar juist verspilt (afb. 9).
Waarschijnlijk is de veronderstelde verpilling bij openbare tappunten met nornale kranen het gevolg van de snelle slijage. Gewone kranen zijn niet berekend
>pdit zeer intensieve gebruik. In het geval
lat de druk in het leidingnet laag is, hebben
;ewone kranen te veel weerstand, hetgeen
Ie irritatie van gebruikers opwekt. In de
iraktijk bestaat er daarom behoefte aan
en kraan die gemakkelijk te bedienen is,
veinig hydraulische weerstand heeft en
ingdurig tegen intensief en ruw gebruik
»estand is.
5ij plattelands watervoorziening met leidingwater, is het uitgangspunt soms dat er uitluitend openbare tappunten mogen zijn.
n de praktijk echter zullen de rijke en
nvloedrijke bewoners het toch wel voor
lkaar krijgen om een eigen leiding naar hun
Luiste hebben. Het is dan ook beter om
:it te voorzien, en te regelen dat huis-

389

daarvoor benodigde personeel is er moeilijker te krijgen.

&h,

Afb. 9 -Een waterbesparende kraan wordt een
waterverspillende kraan.

aansluitingen mogelijk zijn, mits minstens de
werkelijke kosten daarvoor betaald worden.
Dit geeft het grote voordeel dat er dan
tenminste een vrij betrouwbare bron van
inkomsten voor de waterleiding organisatie is.
4. Plattelandswatervoorziening
De belangrijkste verschillen tussen de stadssituatie en de plattelands kondities voor wat
betreft de watervoorziening kunnen als
volgt worden gerubriceerd:
a. de afstanden tot de gebruikers op het
platteland zijn groter, wat de watervoorziening duurder maakt;
b. de financiële draagkracht van de plattelandsbevolking is kleiner;
c. er zijn minder mogelijkheden voor
onderhoud en reparatie van technische
installaties op het platteland en ook het

Vooral wat betreft de benadering van de
plattelandswatervoorziening is er nog veel
onduidelijkheid en onenigheid. Nergens
anders in de watervoorziening is een
dergelijk gemêleerd gezelschap van hobbyisten, idealisten, pessimisten en optimisten
onder de deskundigen te vinden. De aanpak
is nog gevarieerd en vaak ongestructureerd
en het zal nog wel even duren voordat er
wat meer duidelijkheid komt.
Een van de oorzaken hiervan ligt in de
grote verschillen in lokale condities die de
behoefte aan water bepalen. Onderscheiden
moet worden of er sprake is van absoluut
tekort aan water binnen een redelijke
afstand of dat er sprake is van een kwaliteitsprobleem.
Als er sprake is van een echt watertekort
zoals in de Sahel gebieden (afb. 10), dan
kunnen we er vrij zeker van zijn dat een
verbetering daarin door de bevolking op
prijs gesteld zal worden. Er is dan een
redelijke kans dat de bevolking bereid is op
enigerlei wijze te helpen de voorziening in
stand te houden.
Heel anders ligt het als er wel voldoende
water beschikbaar is (afb. 11), maar door
snelle bevolkingsgroei sterke verontreiniging
plaatsvindt. De bevolking is zich door dit
geleidelijke proces vaak niet bewust van de
verslechterende situatie en accepteert niet
makkelijk verbetering.
Andere sterk variërende faktoren zijn het
technische ontwikkelingsniveau en de
demografische situatie, waaraan de te kiezen
voorziening aangepast dient te zijn.
In afb. 12 is in de vakken aangegeven het
geschatte deel van het bevolkingsniveau dat
onder bepaalde kondities leeft in respectivelijk Boven Volta en Java (Indonesië). Het
blijkt dat er in Boven Volta een vrij
uniforme plattelands situatie heerst, terwijl
er in Java een grotere variatie is ontstaan.
Voor het aanpassen van het type watervoorziening aan de technisch-demografische
situatie, worden onder andere door de

Afb. 10 - Een gebied met watergebrek; een kwantiteitsprobleem.
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en dat betekent oplossingen vinden voor
deze problemen. Enkele van de vaak naar
voren gebrachte punten worden hieronder
apart behandeld.
a. Er wordt gezegd, dat de nieuwe watervoorziening vaak opgedrongen wordt aan
de bevolking en daardoor gedoemd is te
mislukken.
De vergelijking met Nederland is hier
interessant: in het begin van deze eeuw is e
ook soms letterlijk gevochten om nieuwe
voorzieningen ingevoerd te krijgen. Er wa
toen voornamelijk sprake van een kwaliteii
probleem in ons waterrijke land en de
bevolking was daarvan toen moeilijk te
overtuigen. Het is interessant om nu nog
eens na te lezen welke aanbevelingen bijn;
80 jaar geleden werden gedaan door een
deskundige commissie [7].Zo is ook nu in
ontwikkelingslanden de bevolking niet
makkelijk te overtuigen van de noodzaak
van kwaliteitsverbetering of -beheer
(afb. 13).

Afb. 11 - Een dorp in een omgeving met veel vervuild water.

Afb. 13 - Even mooi maken voor het uitgaan.

(geo-)hydrologische mogelijkheden randvoorwaarden gesteld. Een dergelijke benadering is door Meinardi op interessante
wijze voor West-Java toegepast.
Indien zowel de geo-hydrologische situatie
als de technisch-demografische situatie vrij
uniform zijn, kan een grootschalige aanpak
mogelijk zijn, zoals in Bangladesh waar een
programma wordt uitgevoerd waarin per
jaar meer dan 50.000 putten met handpompen worden gemaakt. In Boven Volta,
waar de technisch-demografische situatie
ook uniform is, geeft de mogelijkheid tot
grondwaterwinning problemen. Niet overal
is zo maar water te vinden in de grond;
voor het vaststellen van mogelijke winplaatsen zijn moderne methoden nodig en
worden ook sinds enige tijd toegepast.
In het voorbeeld van Java is zowel de
geo-hydrologische als de technischdemografische situatie zeer gevarieerd zodat

een zeer gedifferentieerde benadering
nodig is.
We dienen ons er overigens van bewust te
zijn, dat het steeds gaat om momentopnamen. De oplossing die we nu kiezen
zal na verloop van tijd misschien verbeterd
of vervangen moeten worden. Het uiteindelijke doel blijft om ieder huis een
eigen voorziening te geven, bij voorkeur
met leidingwater.
Een derde belangrijke faktor is dat er zo
veel moet gebeuren en eigenlijk zo snel.
Er is al een enorme achterstand ontstaan
bij de plattelandswatervoorziening en de
bevolking in de derde wereld blijft snel
toenemen. Alleen al het bijhouden van de
bevolkingsgroei betekent een enorme taak.
De problemen zijn door diverse auteurs,
waaronder Huisman [2], beschreven.
De praktijk eist echter dat voortgang
gemaakt wordt met de watervoorziening

Afb. 12 - De technisch-demografische situatie in Boven Volta en Java. In de vakken staat het
percentage van de totale bevolking (zeer globaal).
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Over het algemeen zijn de invoeringsproblemen in landen met een watertekort
minder groot.
De weg van de geleidelijkheid is hier aangewezen, waarvoor een aantal mogelijkhed
zijn. Begonnen kan worden in die plaatsen
waar wel behoefte aan verbetering gevoel
wordt en vandaaruit uitstraling proberen t
krijgen. Voorlichting kan daarbij helpen.
Overwogen kan worden of deze voorlichti
de vorm van traditionele 'health educatior
moet hebben of dat een meer op commerciële basis opgezette voorlichting gegeven
mag worden. In het Nederlandse hulpprojekt in West-Java wordt een experimer
uitgevoerd met een dergelijke kampanje
die door een lokaal reklame bureau is opgezet. Voorts moeten we niet te ver vooru
willen: het nieuwe systeem moet niet te me
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gemakkelijk te onderkennen als we maar
willen aanvaarden dat de echte plattelandswatervoorziening niet alleen maar, en zelfs
soms niet in de eerste plaats, een technische
zaak is. De menselijke aspecten spelen een
dermate belangrijke rol, dat de inbreng
van gedragswetenschap vaak onontbeerlijk
is in alle fasen van de projekten.
Toch zullen er zich nog gevallen voordoen
die niet of moeilijk te voorzien zijn.
In een gebied waar de bevolking tot voor
kort op verontreinigd oppervlakte water
was aangewezen, werden regenwaterbakken
geïntroduceerd ongeveer van het type zoals
in afb. 14. Alhoewel tegen het systeem
weinig bezwaren waren, omdat water toch
altijd al beschouwd werd als door de hemel
gezonden, moesten er wel luiken op de
bakken zitten die elke ochtend opengezet
werden om het zonlicht toe te laten.
Op die manier zou het water krachtiger
en gezonder worden.
ifb. 14- Eenvoudige voorziening met een zei)
gemaakte regenwaterbak.

)f te ingewikkeld zijn. De bevolking moet
iet 'vatten'. Liever iets dat niet geheel aan
die westerse technische eisen voldoet maar
vel begrepen en geaccepteerd wordt, mits
iet maar een verbetering geeft (afb. 14).
ïen interessante ervaring betreft een dorp
n een relatief waterrijk berggebied, waar
[e bevolking zelf een vrij uitgebreid net van
>amboe leidingen heeft aangelegd vanaf
mkele natuurlijke bronnen (afb. 15).
3it dorp was door de gezondheidsautorieiten als prioriteitsgebied aangewezen,
«ndat er enkele jaren geleden een vrij
jnstige cholera epidemie had plaatsv o n d e n . Het water is onder normale
imstandigheden betrouwbaar maar de
ironnen zijn niet beschermd en de epidemie
5 waarschijnlijk veroorzaakt door een
eïmporteerde infektie daarvan.
Uhoewel de gehanteerde normen gesloten
sidingen voorschrijven, was het dorp hier
luidelijk nog niet aan toe en is in overleg
iet de bewoners besloten om alleen de
Tonnen te beschermen tegen infekties.
>eze eenvoudige ingreep geeft een behoorjke bescherming tegen epidemieën en
rengt voor de verbruikers vrijwel geen
inderhoudskosten mee.
"enslotte zullen wettelijke maatregelen de
erbetering van de watervoorziening
loeten steunen, zoals dat ook in 1900 in
Nederland door een landelijke wet
ebeurde.
. Het komt wel voor dat de in de nieuwe
lannen voorgestelde waterbron niet aanaardbaar is voor de bevolking, omdat er
en kwade geest in zou huizen of heilig is.
)it soort problemen is eigenlijk betrekkelijk

c. Men stelt wel, dat de bevolking vaak de
voorkeur geeft aan onbetrouwbaar oppervlaktewater boven slecht smakend grondwater. Indien het niet lukt om met eenvoudige middelen de slechte smaak van het
grondwater te verbeteren, kan geprobeerd
worden de bevolking te verleiden om het
slecht smakende grondwater toch te gebruiken, mits het niet te erg is natuurlijk.
Dit lukt misschien door het veel gemakkelijker verkrijgbaar te maken dan het
oppervlaktewater, bijv. door de loopafstand
tot de putten klein te houden. Voorlichting,
al dan niet op commerciële wijze gebracht,
kan meehelpen.
d. Men heeft ook gesteld, dat door gebrek
aan gevoel voor preventief onderhoud er
snel ernstige gebreken aan nieuwe systemen
Afb. 15- Bamboe waterleidingen die door de
bevolking in goede staat gehouden worden.

komen, Er zijn vele gevallen bekend waar
80 % van de nieuwe systemen binnen 2 jaar
buiten gebruik is en soms is het nog erger.
Hoewel toegegeven moet worden, dat dit
algemeen waargenomen kan worden, is het
de vraag of dit gevoel voor onderhoud
echt geheel ontbreekt of alleen voor dit
specifieke doel niet blijkt. Het bamboe
leidingsysteem van afb. 15 wordt in een
uitstekende conditie gehouden, en algemeen
bekend zijn de prachtige in terrassen aangelegde en onderhouden rijstvelden in onder
andere de Filippijnen en Indonesië. En wie
heeft er niet plaatjes gezien van de soms
bijna antieke voertuigen die nog dagelijks
als taxi dienst doen in veel ontwikkelingslanden.
In de eerste plaats zijn deze gebruikers
gemotiveerd en hebben ze in de loop van
tijd ervaring kunnen opdoen die de noodzaak van onderhoud bewijst. We kunnen
van een bevolking die zonder alle, bij ons
normale, technische apparaten opgegroeid
is, deze ervaring niet zonder meer verwachten. Onderwijs, training en ervaring
zijn hier vereist, maar zullen alleen werkelijk
effect hebben als de motivatie er is.
e. Gebleken is, dat er vaak niet voldoende
geld beeschikbaar is voor onderhoud.
Terecht wordt algemeen gesteld dat de gebruikers tenminste een deel van het onderhoud zelf moeten betalen, en dat bij de
armere delen van de gemeenschap dat niet
in voldoende mate aanwezig is. Indien er
wel voldoende fondsen voor de bouw
beschikbaar zijn, kan overwogen worden
om een duurder systeem te kiezen, dat
minder onderhoud vergt. Een voorbeeld
hiervan is het toepassen van dure regenwatersystemen in plaats van zuivering en
distributie van oppervlaktewater. Bijkomende voordelen zijn dat de gebruikers meestal
de regenwaterbakken zelf beheren en er
dus veel dichter bij betrokken zijn, en het
onderhoud eenvoudig is. Er is dus meer
kans dat de gebruikers het benodigde
onderhoud willen en kunnen verzorgen.
Overigens zijn de dorpsgemeenschappen
vrijwel nooit uniform arm; er bevinden
zich soms verrassend rijke inwoners onder.
Geprobeerd kan worden door een aangepast heffingsstelsel deze sterkste schouders
wat zwaardere lasten te laten dragen.
f. Tenslotte wordt wel beweerd, dat de tijd
die gespaard wordt doordat minder ver
gelopen behoeft te worden, niets oplevert
omdat vrouwen en kinderen die dat werk
doen toch geen andere nuttige bezigheden
hebben en dat het verminderde ziekteverzuim toch niet belangrijk is in een maatschappij met veel werkeloosheid.
Het is echter niet alleen de tijd die gespaard
wordt als het water niet meer van ver af
hoeft te worden aangevoerd, maar ook
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DE VICIEUZE CIRKEL

DE MISLUKTE SPRONG

DE "VICIEUZE S P I R A A L "

Afb. 16 - Hoe komen we vanaf het huidige niveau omhoog?

wordt er bespaard op energie, op calorieën
die vaak maar marginaal of te weinig beschikbaar zijn. In 1974 was de hoeveelheid
beschikbare calorieën in de 37 armste
landen gemiddeld slechts 91 % van de benodigde hoeveelheid, en in drie landen is
het gemiddelde zelfs 75 % of lager. Onder
die omstandigheden is het dagelijks enkele
uren lang water sjouwen een zware opgave.
Wat betreft het ziekteverzuim kan gesteld
worden dat het vervangen van zelfs ongeschoolde arbeid niet altijd direkt mogelijk is
en in elk geval een extra organisatorische
belasting is. Belangrijker is waarschijnlijk
dat bij een slechte watervoorziening de
mensen vrijwel permanent niet echt gezond
zijn; in die konditie kan geen goede arbeidsprestatie verwacht worden.
Uit de ervaring die inmiddels in een aantal
landen is opgedaan, is het mogelijk gebleken
een aantal karakteristieken te definiëren die
in alle succesvolle programma's werden
gevonden. Deze aan een recente Wereld
Bank studie [1] ontleende gegevens worden
hieronder samengevat:
1. Duidelijke wil van de overheid, blijkend
uit duidelijke doelstellingen, voldoende
personeel en fondsen.

3. Slechte leiding van de uitvoering, zoals:
— vertraagde aflevering apparatuur en
materieel;
— slecht toezicht bij de uitvoering;
— onvoldoende bedrijfsvoering en onderhoud.
Bij de karakteristieken voor succes zou nog
genoemd moeten worden de aandacht voor
de niet technische zaken en vooral voor de
menselijke faktoren. Deze niet technische
inbreng vormt een extra moeilijkheidsgraad
in dit traditioneel technische vak en leidt
schijnbaar tot vertragingen en problemen.
Alhoewel, zoals eerder gezegd, de druk
om erg veel erg snel te doen groot is, zal
toch de ruimte gevonden moeten worden
om aan alle aspecten aandacht te kunnen
geven en een harmonisch geïntegreerde
aanpak te krijgen.
Pogingen om uit de vicieuze cirkel waarin
de bestaande situatie verkeert te snel naar
een hoge niveau te springen, zijn tot mislukken gedoemd (afb. 16). Waarschijnlijk
ligt de sleutel voor succes in de praktijk
in het stukje bij beetje vooruit zien te komen,
om zo de vicieuze cirkel om te zetten in een
vicieuze spiraal die uiteindelijk wel naar
een hoger niveau leidt.

2. Gemeenschapsbijdragen in alle fasen.
3. Een efficiënt en goed uitgerust uitvoerend
orgaan dat:
— voldoende gedecentraliseerd is;
— gegevens verzamelt, programma's
evalueert en criteria opstelt voor keuze van
dorpen;
— goede verbindingen onderhoudt met
zowel de ontwerp- als bedrijfsvoeringsorganen.
Op dezelfde manier konden gemeenschappelijke problemen van slecht lopende programma's worden gevonden:
1. Afwezigheid van de voorgaande karakteristieken.
2. Gebruik van apparatuur van veel
verschillende fabrikaten waardoor er geen
goede voorraad reserveonderdelen kan zijn.

5. Slotopmerkingen
De stedelijke watervoorziening boekt een
opmerkelijke vooruitgang en ontwikkelt zich
in grote trekken volgens het westerse model.
Er zijn toch nog aanzienlijke verschillen
aan te wijzen, voornamelijk in de bedrijfsvoering, die echter meestal verklaard
kunnen worden uit de lokale omstandigheden. Soms is het werkelijk knap wat met
de beschikbare middelen wordt bereikt,
en het is niet uitgesloten dat de hier opgedane ervaringen ook voor het westen van
belang zullen blijken nu de dagen van
onbeperkte mogelijkheden hier voorbij
lijken te zijn.
Bij de ontwikkeling van plattelandswatervoorziening liggen de meeste onzekerheden
en problemen mede door de economische
en technisch-demografische situatie, de cul-

turele en sociale aspekten en omdat er zo
snel zo veel zou moeten gebeuren. Maar
met aandacht voor de vele aspekten die eei
rol spelen is het mogelijk om oplossingen t
vinden en vooruitgang te boeken. Het pre
beren sprongsgewijs omhoog te schieten
onder achterlating van andere sektoren,
heeft een grote kans van mislukken. Beter
kan geprobeerd worden om langs de weg
van de geleidelijkheid, de 'vicieuze spiraal
omhoog te komen.
Het werken aan de drinkwatervoorziening
in ontwikkelingslanden is voor westerse
deskundigen een bizonder interessante uitdaging. Niet alleen moet een breder terrei
bestreken kunnen worden, maar ook moet
meer naar de kern van de vraagstukken
worden doorgedrongen en de heersende
kondities worden begrepen, om te voorkomen dat onaangepaste westerse oplossingen worden gekozen.
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