INTERVIEW

VAN AFRIKAANSE KRAANTJES NAAR 'RISK
MANAGEMENT' OP WERELD WATER FORUM

Van afvalwater
naarwater en
klimaat
EénvandeprominenteNederlandersophetWereldWaterForumin2003
inJapanwasHenkvanSchaik,destijdsmanagingdirectorvandeDialogueonWaterandClimate.Dezedialoogheejtzijnopvolginggevondenin
lietCooperativeProgrammeonWaterandClimate(CPWCj.Ookophet
WereldWaterForuminMexicoishetCPWCzeernauwbetrokken.Samen
metPavelKabatvandeuniversiteitvanWageningenvormtHenkvan
Schaikdemotorachterdezesuccesvolleprogramma's.Eeninterviewover
waterininternationalperspectief
DeloopbaanvanVanSchaikbegon in
1965inWageningen waarhijafstudeerde in
deafvalwatertechnologie ophet onderwerp
anaërobeafvalwaterzuivering. Nederland
maaktedestijds veelwerkvan afvalwaterzuivering.Deenergieopleverende anaërobezuiveringwerdgezienalseenzeer aantrekkelijk
alternatiefvoorde energieverbruikende
aërobezuivering.Bijde laboratoriumproevenheeft VanSchaikdanookvelekilo'spiepers verpulpt.

ten tijde vandeInternationalWaterDecade
(1980-1990)alsdaarnaeenzeergoedvoorbeeldvanduurzame samenwerking tussen
lokaleoverheid,lokalemensen en hulporganisaties.Hetproject werdzelfseenmodel
voorinternationaal beleid,onderander van
hetDirectoraatGeneraal Internationale
Samenwerking(DGIS)",aldusVanSchaik.

Van1973 tot 1987werkteVanSchaikin
Afrika. InMalawihielphijbijhet ontwerpen,aanleggenenonderhouden vandrinkwaterleidingvoorzieningen voorhetplatteland-rechtstreeksuitdebergenenop
zwaartekrachtgebaseerd,duszonder pompen.VanSchaik:"Demensen indedorpen,
degebruikers,dedenkosteloosalleongeschooldearbeid,zoalshetgravenvangreppelsenhetgravenentransporteren vanzand
enkiezels.Hetprogramma isbegonnenop
kleineschaalmaar heeft zichontwikkeld tot
eennationaalprogramma voorzo'n twee
miljoen mensen.Wezochtendebronnen,
ontwierpen desystemen,voerdendewerken
uit,leiddenpersoneelop,deden onderzoek
enzetteneenonderhoudssysteem op.De
technischekenniskwamvandeoverheid."
Detechniekwassimpelenzeet robuust
(geenbewegendedelen)enhetwater werd
afgetapt uit betrouwbareenschone rivieren.
Hetprogramma werdruimhartig ondersteunddooronderandereNederland,Canada,Denemarken endeVerenigdeStaten.
"Hetwaterprogramma inMalawiwaszowel

Ruim 15jaar nazijnvertrek, in 1998,is
VanSchaikopverzoekvanhetEngelse
Wateraidteruggeweest. "Ruimdehelft van
dekranen werktenog,zonder enige hulp
vanbuitenaf!Sindsdietijd geeft Wateraid
wathulp.Nu ishetpercentagedat werkt
weeraanzienlijk hoger."VoorVanSchaikis
dezeervaringeenvoorbeeld dat duurzame
ontwikkelingmogelijk is:"Ikheberveel
mogendoensamen metdemensen inde
dorpen endeoverheid.Nu zoudenwedit
programma eenzeergeslaagd multistakeholder-partnership noemen."AlvoorterugkeerinNederlandvanuit MalawiwerdVan
SchaikdoorhetDGISgevtaagd hetMalawimodelteintroduceren inTanzania.Van
Schaikhierover:"HetDGISwenstedat de
doorNederlandgefinancierde en uitgevoerdewaterprojecten lokaalzouden worden
verankerd.MaarzoweldeNederlandsedeskundigen alsdeTanzaniaanse overheid vondendathetwelgoedging.Datwaseengrote
uitdaging.Hetwerkwerdgedaan met
Nederlandsgeldendoor Nederlanders
geleid.Waarommoestdatveranderen?"Een

ontwerpwerdgemaaktvootderolverdeling
endiewerdvervolgensstapvoorstapinde
praktijk gebracht.Weliswaarduurde het
vetvolgensmeerdan tienjaar,maar nu zijn
dewaterprojecten overgedragen."In1987
werdVanSchaikuitgenodigd ombijDGISte
komenwerken."Opeenswerdikin plaats
vanuitvoerend taakstellend:ikmoest plannenmaken.Ditwaseenprettige verbreding,
want alleskwamovertafel."VanSchaik
maakteonderandereeensectornotitieaf
overdrinkwater ensanitatie,diedoorde
TweedeKamerwerdgoedgekeurd. "Het
werkleverdeveelcontactenop;ikkreegveel
temakenmet bilateialedonoren.Indie tijd
isdeCollaborativeCommission onWater
andSanitation opgericht."Latei,inde
negentigerjaren,zijn dewereldwaterfora
begonnen.VanSchaik:"Hetisgrappig:in
1987zatenwemet circa50man ineenpaar
hotelkamertjes inInterlaken,nu inMexico
worden6.000mensen verwacht."
In 1990vertrokVanSchaiknaar het
RIVMenweiddaaradviseurvanDGIS.Het
gingdaaibijommonitoien,evalueienen
hetfoimuleien vanprojecten inBangladesh,
Pakistan,India,Indonesië,Colombiaenlanden inAfrika. "Ikmocht hetDGIS-beleidals
hetwareindepraktijkbrengen."Doordeze
overstapweidhetcontactmetdeinternationalewateiweield mindei.

Van 'Dialogue o n Water and
Climate' naarCPWC
In2000gingVanSchaikweeinaaiDGIS.
Niet langdaarna,in 2001,kwameieenvacaturevooihetsecretariaatvoordeDialogue
onWaterandClimate.VanSchaiksolliciteerdeenwerdsamenmetPavelKabat
benoemd.
VanSchaik:"DeDialoguewaseen initiatiefin hetveilengdevanhettweedeWeield
WaterForum vanmaart 2000inDenHaag.
Nadat hetoverlegoverhet klimaatvetdiag
lateidatjaarinDenHaagmislukte,stelden
BeitDiphooin(DGIS)enBillCosgiove
(WoildWaterCouncil)voordatdewatersectorzichmoestgaanvoorbereiden opde
gevolgenvanklimaatverandering."Berten
Billzagendatklimaat eenprobleemzou
gaanwordenvoordewatersector",weetVan
Schaik."Ditvooistelweidaangenomen.Dat
washetbeginvandeDialogueonWater and
Climate.Hetdoelwasomdeafstand tussen
klimaatwetenschap endewatetsectoite
oveibiuggen,onderanderedooroplokaal
niveaudedialoogtussen klimaatwetenschap
enwateisectoideskundigentestimuleren en
doorhetontwikkelen van informatiemateriaal."

Netherlands Foundation onWaterandClimateopgericht."Destichting heeft eenstevigbestuur waarin hetKNMI,WUR,Unie
vanWaterschappenenUnesco-IHEzitting
hebben.Zeheeft eentoezichthoudende rol
ophetCPWC,zowelwatdeactiviteiten
betreft alsdeNederlandsefinanciering. Het
CPWCbeoogtsoortgelijke partnerships te
ontwikkelen metonderandereJapan,ZwedenenCanada",lichtVanSchaiktoe.

Wereldwaterfbra
NahetWereldWaterForum inKyoto
hadden hetWWF-secretariaat endeWorld
WaterCouncilvierthema's bedacht voorhet
vierdeWereldWaterForum.Klimaatzat hier
niet bij.VanuitMexico,deCaribenenMidden-Amerika isvervolgensaangedrongen op
agenderingvan'riskmanagement'. Dat
werdgeaccepteerd.HetCPWCheeft samen
metdeWMOenhetJapanseWater Forum
het themadocument geschrevenenorganisatiesaangemoedigdsessiesteorganiseren.
Dejuistheid vandezekeuzezietVan
Schaikkeeropkeerbevestigd."Kijknaarde
toenemende frequentie vanextremen zoals
Katrina,dedroogtevan2005inZuid-Europa
endeoverstromingen inOost-Europa,evenalsdestormen inAzië.Het thema 'risk
management' beloofd zeerprominent te
worden.StaatssecretarisSchultzvanHaegen
zaisamenmetdedirecteur vanhetUSArmy
CorpsofEngineers,devoormaligeJapanse
premier Hashimotoendesecretaris-generaalvanWMO,Jarraud,spreken tijdens de
plenaireopeningvanhet themaop21 maart.

HenkvanSchaik[fotoMichelleMuus).

Nederland wildeditonderwerp steunen,
waaropPartnersvoorWaterenDGISbeslotentotmaart 2003tefinancieren. "Erwas
slechtseenkorttraject omwateren klimaat
hoogopdeagendainKyotote krijgen",
benadrukt VanSchaik.Eénvandeproducten
uitdeDialogueishetrapport 'Climate changesthewaterrules'.Hetbeschrijft degevolgenvanklimaatverandering opwaterende
resultaten vandecirca20dialogendieover
degehelewereldplaatsvonden.Daarnaastis
eenfilmgeproduceerd,'theheat ison',diein
netpakketvanvelelagereen middelbare
scholen isopgenomen.EenenthousiasteVan
Schaik:"InKyotobestondgrotepersbelangstelling.Menvondheteenbelangrijk onderWerp.Toen isgezegd:hiermoetenwemee
door".HieropishetCooperativeProgramme
°nWaterandClimate(CPWC)inelkaar
gezet.Nederland blijft hetonderwerp 'water

enklimaat' belangrijk vinden,maarwil
graagdatnu ookanderelandenen instanties
eraandeelnemen."WasKyotovooralgericht
opdialoog,nugaathetvooralomdoen:actie
oplokaalniveau,wervingvooropenstaande
opleidingenencursussen,enonderzoek. Het
CPWCheeft eennetwerkfunctie. Hetvoert
zelfnietuit.CPWCbrengt mensenvooractiviteitenbijelkaarenfaciliteert informatieuitwisseling.Weverknopenactiviteiten."Zo
werktonderanderedeWageningen Universiteitaaneenmanifest overwater, klimaat
enrisico's,erwordteenbijdragegeleverd
aaneenEuropeanSolidarityWeekforWater
bij hetEuropeesParlementenCPWCwerkt
samenmetdeWorldMeteorological OrganizationenhetWorldWaterCouncilaande
voorbereidingvanfora alshetWereldWater
Forum.OmdeaansturingvanhetCPWCeen
juridische basistegevenisvorigjaarde

Voorhetkomendeforum isVanSchaik
gevraagdomderolvan'beacon'voor het
onderwerp'riskmanagement' opzichte
nemen.Dithoudt indathijde inhoudelijke
invullingvanhet themacoördineert."Risico
wordtduidelijk belangrijk gevonden.Voor
hetthema'riskmanagement' kwamen80tot
90aanvragenvoorpresentaties binnen, maar
erwasmaarplaatsvoormaximaal 30.We
zijn eringeslaagdbijna alleaanvragen onder
30onderwerpen tevangen.Daarbij zijner
relatiefveeluitNederland,Japanen natuurlijkMexico.Eneenaantalsessies,onder
andereoverKatrina,wordtverzorgd door
Nederland,deVSenJapansamen.Ditgezamenlijk optreden isgeheelindegeestvan
hetNederlandse beleidommetdeVSen
Japankennis tedelen."
HetCPWCverwachtdat'risk management' veelaandachtzalkrijgen endat het
eenvervolgzalkrijgen inhet waterbeleid.
"Risicomanagement zitnu namelijk niet in
demillenniumdoelsteIli(igenenhet staat
nietbijdeCommission onSustainable
Developmentopdeagenda",vultVanSchaik
aan. f
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