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WorldWaterWeek
groeituit tot belangrijk
communicatieplatfbrm
InStockholmvondvan20totenmet26augustuswederomdeWorldWaterWeekplaats,parallel
aanhetStockholmWaterSymposium.Ondankskritischetonenuitdemondvandewinnaarvande
StockholmWaterPrize,professorAsitBiswas,overheerstebijdedeelnemerseenpositie/gevoel,
vooralvanwegedebuitengewonenetwerkmogelijkheden.Hetthemaditjaar was'BeyondthenvcrSharing benefitsandresponsibilities'.
DekritischetonenuitdemondvanAsit
Biswasbetroffen nietspecifiekdeWorldWater
Week,maargroteinternationale waterbijeenkomsteninhetalgemeen.Biswaszietgeen
directeresultaten voordenoodlijdende bevolking.NietvanhetWorldWaterForumenniet
vandetientallenandereinternationalewaterbijeenkomsten diejaarlijksoverdegehele
wereldplaatsvinden.Enerzijds isBiswashiermeespreekbuisvantechnische deskundigen
meteenhartstochtelijke afkeer van'praters'
enbeleid.Anderzijdsgaathijwatgemakkelijk
voorbijaandenoodzaakvaneeninternationaledialoogomtekomentot internationale
samenwerkingvoorhetoplossenvaninternationalewaterproblemen.Dit,enhetfeit dat
zijn verhaalkeeropkeernegatiefwerdingestokenzondertevertellenhoehetdanwélzou
moeten,leverdesomshilarischegesprekken
opindetraversenvandetweeconferentiegebouwen:"Themancertainlyhasapoint,
but itisalsohowyoupack it"
Eénvandekritischeopmerkingen,overigensnietalleen vanBiswas,wasdat steeds
overhetzelfde wordtgepraat.Niet praten
leidtechterzekerniet totvooruitgang. Daarnaastmerkten veeldeelnemersopdat het
goedwasomteconstateren dat vooruitgang
wordtgeboektbinnen verschillende projecten.Betervooruitgangdan nógmeer nieuwe
programma's,meendeeensenioronderzoeker.Of,zoalsdePrins vanOranje het verwoordde:"It takespolicytoput the resultsof
research into practice."
Doelvandeinternationale bijeenkomst
inStockholm isvermeerdering vankennis,
stimulering van samenwerkingsverbanden
enalliantiesén hetterugblikken opde
implementatie vanovereenkomsten, beslui6
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tenenacties.DeWorldWaterWeekisdaarvooreengeschikt platform, dat door steeds
meerorganisaties wordtgebruikt voor hun
regulierebijeenkomsten. Voordeelhiervan is
datsommige vandereguliere bijeenkomstenookvoorderden openstaan,zodat nieuwestemmen kunnen worden gehoord.
Daarnaast makenveeldeelnemers gebruik
vanhetgemakvanmeerdere bijeenkomsten
diedicht bij elkaat in tijd enruimte zijn te
vinden.Zohielden hetGlobalWaterPartnership(GWP)endeConsultativeGroupon
InternationalAgricultural Research(CGIAR)
inStockholm hun eigen bijeenkomsten.
Eentrend vandelaatstetijd isdat breed
gedragen beleidstermen vaaknet ietstevaag
zijngedefinieerd ompraktisch toete kunnenpassen.Hetgaatdanvaakmeerom een
ideedat inhetachterhoofd moet worden
gehouden bijdeuitvoering van projecten
dandateenconcepteen praktisch gereedschapisomeenprobleem teverhelpen.Een
voorbeeld hiervan is'environmental flows'.
Ditonderwerp kwam vorigjaar ookuitgebreid aandeorde.Ditjaar was duidelijk
meerervaringmet hetconcept opgedaan,
zodatdediscussies kondengaan overhoe het
ideevandeborgingvanwatervoorecosystemen beter handen envoeten kan worden
gegeven,opdat heteenvoudiger praktisch
kanworden toegepast bij integrale waterprojecten.Ookoverintegraal watetbeheet
werd heviggediscussieerd:wat isnu eigenlijkpreciesIWRM(IntegratedWater ResourcesManagement)? Deconclusievaneensessiewasdatdeterm vervangendient te
wordendoor ILWRM,waarbij de'L'voor
Landstaat.Ditterverbredingvanhet integralekarakter vanhetgewenste manage-

ment.In nógbreder verband spelenvergelijkbare vragen rondom determ 'duurzame
ontwikkeling':wat ishet preciesen ishet
eigenlijkgeencontradictio in terminis?
Het uniekevandeWorldWaterWeekis
dat inStockholmjuist vanallezijden dedeskundigen aanwezigzijn en metelkaarcommuniceren.Zokandeveldwerker metjatenlangeervaring inzuidelijk Afrika niet alleen
zonderdrempels spreken metdewaterministersvandebetreffende landen maarook
met haarcollega'svanandere continenten.
Eénvandedeelnemers merkte enthousiast
opdatdeorganisatiedebadges hiertoeop
uitstekende wijze had verzorgd:dezetoondenalleen naamen land vandedeelnemer,
maar nietdepositiediededrager bekleedde.
EenFinsepromotieonderzoeker hadzoeen
geestdriftige discussiemeteen Afrikaanse
collega,dielater totzijnenthousiasmedirecteur-generaal vanhet waterministerie van
het betreffende land bleek.
Schokkend
VanuitdeCGIARdeeddedirecteur van
het International WaterManagement Institute(IWMI),FrankRijsberman, terugmeldingoveronderzoekdatzich heeft gericht
opdeinventarisatie vanbeleid entoepassingenvanwatergebruik en ontwikkeling
overdeafgelopen 50jaar.Hetmeest schokkendehieruit isdeconclusiedat-waar in
2000gezegd isdatdit rond hetjaar 2025zou
zijn -reedsnu aleenderdevandewereldbevolkingdoorwaterschaarsteis getroffen.
Opvallend wasookdegrote aandacht
voorhetWorldWater Development Report
vandeVN,datsteeds meer aan autoriteit
lijkt tewinnen.Tijdens deopeningssessie,
maar ookgedurendederestvandeweek,
werdermetgroteregelmaat naar verwezen.
Deaandacht vanuitNederlandvoorhetrapport lijkt hierbij watachter telopen.
Eennieuwinitiatiefwasde instelling
vaneenWaterIntegrity Network,dat beoogt
corruptie indewatersector tegen tegaan.
Doelisom beleid tebeïnvloeden door informatieteverstrekken aanalle betrokkenen:
overheden,bedrijven enregelgevers.Een
speciaalfonds moet lokaleanti-corruptieactiviteitengaan ondersteunen.
Prins van Oranje
DePrinsvanOranje woondeeengroot
deelvandeWorldWaterWeekbij.Hij was
daarvóór ookaanwezigbijde festiviteiten
rondom het tienjarigjubileum van het
GWP,waarvandeprinsbeschermheer is.Tijdenszijn openingsspeech beschouwdeWil-
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Drie miljard euro
nodig voor aanpak
wateroverlast
Voordeaanpakvanwateroverlastinbebouwd
gebiedisdekomendejareneenbedragvandrie
miljard euronodig.Metdit,geidmoetende
rioolstelsels, deopenbareruimteendeoverlast
vanuithetoppervlaktewaterwordenaangepakt.
Ditstaat ineenrapport datdeVerening
vanNederlandseGemeenten (VNG)met
steun van hetMinisterie vanVerkeeren
Waterstaat heeft laten opstellen.
Dehevigeregenvalvanaugustus heeft
opveelplekken inNederland vooroverlast
gezorgd.Tijdens piekbuien wasdehoeveelheid neerslagzogroot,dat het rioolstelsel
hetvelewater niet meeraankon.Het risico
opproblemen wordt verkleind doordeopenbareruimteaan tepassenofde rioleringscapaciteittevergroten,zegtdeVNG.

DewinnaarvandeStockholmWaterPrize,professorAsitBiswasontvangtzijnpnjsuithandenvandeZweedse
kroonprinsesVictoria(foto:MichaelvanderValk).

'em-Alexanderintegraal waterbeheer als
overkoepelend ideeom tekomen toteen efficiëntergebruik vanwater,zowelvoorenergiealsvoorvoedsel.Na'morecropperdrop'
lijkt ookdeenergieopbrengst uit water te
kunnen wordenverdubbeld. Ofditookdoor
fileer efficiëntie zou moeten komenoflouter
doormeerofgroteredammen werd niet duidelijk.InStockholmgingendediscussies
overigens minder danvorigjaar overdamden,daarentegen meerover meren.
Eénvandeuitspraken tijdens de bijeenkomst wasdatdetechnische oplossingen
beschikbaar zijn, maardat teweinigopde
Juistewijzegebeurt."Erisgeen watertekort,
n
et water wordt nietoptimaal beheerd."
Nietoptimaal'issomszeerpositiefgeformuleerd,voegdeprijswinnaar AsitBiswas
hieraan toe.Inveelsteden bereiktcircade
"elft van het waterdat wordt gewonnen
•tooitdeconsument,eenvoudigweg omdat
Qe
pijpleidingen lekken.
Wieterugkijkt opdevoorgaande edities
andeWorldWaterWeekenookopdewin^ t s vandeStockholmWater Prize,kaneen

verschuivingwaarnemen van grotendeels
technisch-wetenschappelijke inhoud naar
duidelijk meer interactie met beleiden
socialesectoren.Eennoodzakelijke verbredingom totresultaten tekomen.Zowaren
ookfilmmakers aanwezigdiede winnende
films vertoonden uiteencompetitiedievoor
hetvierdeWorldWater Forum plaatsvond.
DeFranseAcadémiedel'EauendeMexicaanseComisiónNacionaldelAgualieten
aandehand vantrailersenkorte promotiefilmszien hoemen bij hetgrotepubliekeen
omslagindenken probeert te bewerkstellingen.Dezeverandering krijgt nogte weinig
aandacht vandedeskundigen, diehetgrotendeels welmet elkaareenszijn.Naar verwachtingzalinIstanbul tijdens het vijfde
WorldWater Forumeen tweede internationalebijeenkomst met alsthema 'Water and
Film' plaatsvinden.

Deverenigingschatdekostendie nodig
zijn voordeaanpak vandeopenbare ruimte
enhetvergroten vandecapaciteit van het
rioolstelsel opéénmiljard euro.Demaatregelendiein bebouwd gebied moeten worden
genomen omdeoverlast uit het oppervlaktewater optevangen,kosteneveneenséén
miljard. Tenslotte moetendegrondwaterproblemen worden aangepakt.Dekosten
hiervan bedragen naarverwachtingookéén
miljard euro.
DeWetgemeentelijke watertaken die
thans bijdeTweedeKamerligt,zietdeVNG
alseen belangrijke stimulans omdeproblemen aantepakken.Dewetgeeft gemeenten
meer mogelijkheden omdebenodigde
maatregelen tebekostigen.DeVNGpleit
daarom vooreensnellebehandeling vande
wet.
DeVNGwijst erverderopdat er altijd
eenbeperkt risicoopwateroverlastzal zijn,
eengegeven datdemaatschappij moet leren
teaccepteren.*•

Volgendjaar luidt het thema vande
WorldWaterWeek'Progressand perspectivesonwater:Striving for sustainabilityina
changingworld'. ^
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