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Niet alleen in Mexico
waterproblemen
Opwereldwaterdag,zz maart,vondbijUNESCO-IHEinDelft eenseminarplaats,georganiseerddoordeStichting WATERDragervan
levenenhetNetherlandsWaterPartnership,
waarindemillenniumdoelstellingenvandeVN
centraalstonden(hetreducerenmet50procent
vanhetaantalmensendatgeentoegangheeft
toteengoededrinkwatervoorziening eneen
deugdelijkesanitatie:rioleringenajvalwaterzuivering,danweleenanderevormvanafvalwater/ajvalstojfenajvoer vóór2015).Maarook
hetbesefdatje welopmondialeschaalkunt
praten, maardatelkeoplossing lokaalo/regionaalgerealiseerd moetworden,afgestemdopde
situatieterplekke,kreegalleaandacht.
AllerdStikker,vroegertopman van het
RSV-concern,nu voorzittervandeEcological
Management Foundation (EMF),steldedat
hetbereiken vande millenniumdoelstellingenzowelfinancieel, technisch enpolitiek
onmogelijk iswanneer nietmeer aandacht
besteed wordt aantweeoplossingen die tot
dusverrebuiten beeldblijven:ontzoutingen
kleinschaligewateroplossingen.DegrootschaligebenaderingvandeWereldbank en
degroteconcerns isalleenzinvolvoorgrote
steden.Vandemensen diebereikt moeten
worden,woontechter30tot50procentop
het platteland.
Ontzouting isonmisbaargezienderelatiefbeperktehoeveelheid zoetwaterdieop
aardebeschikbaar is.Dekostprijs vandeze
techniek isalaanzienlijkgereduceerd en
moet nogverder teruggebracht worden.
Grootschaligeontzouting istoepasbaarvoor
dedrinkwatervoorziening vandevele
megasteden,diedoorgaansaanzeeliggen.
Kleinschaligeontzoutingkaningezetwoldenwanneer energieuit afval,windenzon
beschikbaar komt.
Kleinschalige wateroplossingen zijn
overalophetplatteland nodig.Zijlenenzich
voormicrofinanciering enzijn minder corruptiegevoeligdoordedirecte betrokkenheidvandebelanghebbenden.Alsvoorbeeld
lietStikkereenwaterpyramide uit Gambia
zien.Zijn EMFisbezigmet het samenbrengenvanvelehulporganisaties totéén
loket,waartoemenzichkanwendenendat
assisteert bij hetopstellen vanhetvoor
financiering onvermijdelijke businessplan.
Ditloketkrijgt alsnaamMicroWater
Facility.
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Karst-JanHoogsteen,directeutvan
WaterleidingMaatschappijDrentheenreeds
velejaren actiefin hetondersteunen vande
drinkwatervoorziening inIndonesië,gafaan
datdewatersector inIndonesiëineencrisis
verkeert.Ditalsgevolgvandesterkegroei
vandebevolking,deslechtestaat vande
aanwezigeinfrastructuur, desterke stijging
vandeenergiekosten endegrootschalige
illegalehoutkap,diedebrongebieden doet
verdrogen.Alsvoorbeeld noemde hij dat het
drinkwaterbedrijfvanSorongopWestPapoeaonlangsstilgelegdwas,omdat hetde
energiekosten nietmeer konbetalen.Gevolg
wasdatonmiddellijk eenprivate watermarkt met tankwagens endergelijke ontstond,waarwater tegen woekerprijzen te
koopwas.Hij steldedateentotaleomwentelingnodigendeelsreedsgaandeisopdiverse
gebieden.Hierbij ismeer publiek-private
samenwerking vereist.Politiek-sociaalmoe-

ten bedrijven opgrotereafstand van het
lokalebestuur komenomzegeen melkkoe
telatenzijn, ombetalingsdiscipline tekunnenafdwingen enomdecorruptie teverminderen.Technischmoeten debestaande
voorzieningen opordewordengebrachten
moetmen 24uur perdaggaan leverenin
plaatsvantweetotvieruur perdag,wat nu
vaakhetgevalis.Financieelzijn leningen
nodigen moetendetarievenzogestructureerdworden dat maximaalvijfprocentvan
hetgezinsinkomen aanwateren sanitatie
besteedwordt.Ecologisch moeteenhalt toegeroepenwordenaandesterkegroeivande
bevolking,deillegalehoutkap endeinvloed
vandelandbouw,diedebronnen doenverdrogendoordat het bosvetdwijnt. Herbebossingisstructureel nodig.
WMDneemt nu tijdelijk de meerderheid
vandeaandelenvan22bedrijven overom te
komen totonafhankelijke waterbedrijven.

Recordopbrengst 'Wandelen voor Water'
SjefErnes,directeurvanAquaforAU,konaanheteindevandemiddagmededelendatdesponsorwandelingintotaalbijna 236.500euroheeft opgebracht.Kinderenliepenzeskilometer met
zesliterwaterophunrugomzelfteervarenwathetisalsjenietdekraangewoonopen kunt
draaienmaarvoorwaterelkedageeneindmoetlopen.Ruim3.300kinderen liepenmeeop
wereldwaterdag.Zijhaaldenaandirectesponsorgeldenbijfamilieenvrienden95.900euroop.
Waterschappen,(water)bedrijven,gemeentenenandereinstellingenschonkennogeens22.236
euro.Hettotaalbedragvan118.236eurowerddoorWildeGanzenenNCDOverdubbeld tot
236.472euro.
Metdeopbrengstworden 17kleinschaligewaterprojecten inAfrika,Aziëen Latijns-Ametika
mogelijkgemaakt.Inelkvandieprojectenstaatdeverbeteringvandetoegangtotschoonen
veiligdrinkwaterofverbeterdesanitairevoorzieningencentraal.DeNederlandseschoolkinderenhelpenhiermeeruim 16.000leeftijdsgenoten omteoverlevenengezonderteleven.

Ruim3.300kinderendedenmeeaan'WandelenvoorWater'(foto:LexvanGelder).

Dezemoetenervoorgaan zorgendatdekwaliteit vanhetwateraandeeisenvoldoet,dat
24uur perdaggeleverdwordt,dathet lekverliesvan50à60procent naar 15procent
teruggaat,dat het aansluitingspercentage
verhoogd wordt endat hettariefdekosten
dekt.Debedoelingisdatna 15jaar het
eigendom teruggaat naardelokale instanties.
RolienSasse,directeur vanSimavi, heeft
230waterprojecten lopen inelflanden in
Afrika enAzië.Deorganisatierichtzich
vooralopvrouwenen kinderen bijdeverbeteringvandedrinkwatervoorziening ende
sanitatieophetplatteland.Ditomdatjaarlijks 1,8miljoen kinderen stervenaanallerlei
vormenvandiarreeoftewel elke 15seconden
één,eengevolgvanziektendieviahet water
verspreid worden.Tervergelijking, jaarlijks
stervendriemiljoen kinderen aanaidsen
éénmiljoen kinderen aan malaria.
DelessendieSimavitrekt,zijn: ontwikkeleenlokalestrategie,besefdat kinderen
sneller lerendan hun ouders,bied keuzemogelijkheden eneengoedeservice,zorgvoor
gebruikvanafvalstoffen encreëereenlokale
markt met kleinschalige lokale bedrijven.
Train bedrijven diehetterplekkegaan doen,
ondersteun met microfinanciering. Enneem
nietdeverantwoordelijkheid over.
MevrouwSassemaaktebekenddatuit74
inzendingen deSanitActionAwardvan
Simaviwastoegekend aaneenideeuit Uganda:VoluntaryActionforDevelopment. Het
voorstelgaatuit vaneen kind-tot-kind
benaderingdoorhetinstellen vaneen'sanitation club'waarin kinderen opallemogelijkemanieren metdenoodzaakenderealisatievaneenbeterehygiënebezigzijn.
Daarnaast reiktezijdeeersteexemplaren uit
vandevernieuwdeuitgavevantwee boekjes
volpraktijkvoorbeelden: 'SmartWaterSolutions'en'SmartSanitationSolutions',aande
heerBijlmer vanhetMinisterie vanBuitenlandseZaken.

Discussie
IndelevendigediscussiehieldGatseLettinga,oud-hoogleraaranaërobezuiveringstechniekaandeUniversiteit vanWageningen,dedrinkwaterbedrijven voordatzij
groteverantwoordelijkheid opzichladen
wanneerzij bevorderen datookinontwikkelingslanden iederhuisophetwaternet aangeslotenwordt endaarmeedegrote afvalwaterstroom vantoilettenendouches
gecreëerd wordt.Hijadviseerde dringend
datniettedoenenoveralternatieven nate
denken, f
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Anders bouwen met
water noodzakelijk,
maarhoe?
Drijvendewoningen,'waterproof bouwen,terpen,gedifferentieerde risico'senWestergouwe:
detre/woordenvanhetcongres'Innovatiefbouwenmetwater'datop30maartinGouda
plaatsvond.HetdoorElsevierCongressengeorganiseerdecongresgafeengoedbeeldvande
ontwikkelingeninNederlandophetgebiedvan
het'nieuwewaterbouwen',maarwiehoopteop
éénoplossingvooralleproblemenkwambedrogenuit.Datisooknietmogelijkvolgens
Tjaart Vos(DuraVermeer]: elkelocatiestelt
namelijkzijneigeneisen.
Allesprekerswaren heteensoverde
noodzaakvanhetandersomgaan met water
enzagendanookinmeerofmindere mate
brood inanderebouwvormen. Maar tothoeverjemoetgaanomlanddroogte blijven
houden, iseenmoeilijker punt. Hoeveelgeld
moetje blijven investeren?Wattedoenals
dezeespiegelstijgt?MoniquedeVries bijvoorbeeldgafaandatinhaar waterschap
(HollandsNoorderkwartier)eigenlijk meer
geïnvesteerd moetwordendanhet waterschapkanopbrengen.Opdekorte termijn
geenprobleem,maar opeenvraaguit dezaal
ofzijzichkanvoorstellendatland moet
wordenopgegeven,bleefzehet antwoord
schuldig.
MarkDierikx,directeur-generaal Water
vanVerkeerenWaterstaatgafaandatde
overheiddeteugelsvoorhetbouwen langs
waterweerwat heeft latenvieren.Een 15-tal
locatieslangsderivierenheeft dezogeheten
EMAB-statusgekregen.Hiermagdoor
gemeenten enprojectontwikkelaars geëxperimenteerd worden met nieuwe bouwvormen.Tochzijn ergrenzen aandevrijheid
diedeoverheidgeeft.Zomogenbewonerser
nietzelfvoorkiezenomonveiliger tegaan
wonen.De-wettelijk vastgestelde -veiligheidsnormen zijn heiligenzullen gehandhaafd worden.Alsindetoekomst het beleid
verandert eneenrisicobenadering wordt
gebruikt,zijn gedifferenrieerde normen een
mogelijkheid, maaropditmoment leekhet
Dierikxhandigdat"dewetgeverzichaande
wet houdt."
GerritVerweijvandegemeenteGoudais
nietbangvoorgroreinvesteringen.Volgens
hemishetprojecrWestergouwe, waarbij
3.600tot4.000woningen inhetdiepste punt

vanNederlandwordengebouwd,eengoede
oplossingommeerwoningen te kunnen
bouwen.Het,vooraldoor waterbeheerders
verguisdeproject, isdoorintensieve samenwerkingtussenbestuurders,techneuten en
waterbeheerders een voorbeeldproject
geworden,aldusVerweij.Doorhet aanhoudenvanverschillendepeilen (cascadeschakeling)enaangepasr bouwen voorziet hijgeen
problemen.
ChrisdeRonde,wethouder inArnhem,
keekjaloers naardesnelheid waarmee zijn
collega's inGoudawerkten.Hijzelfisal
jaren bezigmetdebouw vaneen eventuele
nieuwewoonwijk inhetcentrum vanArnhem.Probleemdaarbij isdat rekening moet
wordengehouden meteenmaximale Rijnafvoer van 18.000kubiekemeter per seconde
bij Lobith.Daardoor is'gewone' huizenbouwnietmogelijk. Opdit moment liggen
driescenario'soptafel,maarduidelijk zicht
opwelkscenariouitgevoerd gaatwordenis
ernogniet.
LenieDwarshuis,gedeputeerde van
Zuid-Holland,ginginopbuitendijks bouwen.Datgebeurt vakerdan menigeen denkt:
zoishet centrum vanRotterdamgedeeltelijkbuitendijks gebouwd.Opzichgeenprobleemvolgenshaar,mitsderisico'sgoed
wordenvastgesteld.Datgebeurtnu nog
niet.VolgensDwarshuis ishet vaststellen
vanhet beschermingsniveau buitendijks bij
uitstekeenregionaletaak,diedusbij deprovincie hoort.
UithetverhaalvanTjaartVostenslotte
blekendeenormemogelijkheden dieophet
gebiedvanwoningbouw bestaan.Vanhet
bouwenopterpen totdrijvende woningen,
kassenenzelfssteden:hetisallemaalmogelijk.Alsdezeprojecten binnenNederlandvan
degrond komen,zietVoseennieuwebron
vaninkomsten tegemoet:deexportvandeze
'deltatechnologie'naarhetbuitenland. f\

Digitalefoto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturen naarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
tesolutievandefoto'smoetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeft geenzin.Debeeldschermresolutievanfoto's bedraagt
meestalslechts72dpi.
Gebruikvanhetprogramma Powerpoint
voorgrafisch materiaalwordt afgeraden!
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