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Hulp 
vanuit 
de 
ruimte

SATELLIETINFORMATIE

tekst  Sarah Haaij

Gegevens van satellieten kunnen belangrijke 
informatie leveren voor ontwikkelingssamen-
werking. Bijvoorbeeld voor het monitoren van 
droogte en overstromingen en dus voor 
watermanagement of voedselzekerheid.

Een waterbol in plaats van een aardbol, zo zou 
je onze planeet eigenlijk moeten noemen: 75 
procent van het aardoppervlak bestaat uit 
water. Van al dat water is slechts 2,5 procent 
procent zoet en een nog kleiner percentage 
drinkbaar. De rest is te vuil of is onbereikbaar, 
verpakt in ijs of diep onder de grond. 

Hoe verdeel en beheer je zo’n cruciaal en schaars 
goed? 
 Nieuwe input bij het oplossen van deze 
verdelings- en beheervraagstukken komt uit 
onverwachte hoek: de ruimte. Voor effectief en 
duurzaam waterbeheer is betrouwbare informatie 
nodig. Het Netherlands Space Office (NSO), de 
Nederlandse ruimtevaartorganisatie, stimuleert 
het gebruik van satellietdata, ook voor aardse 
toepassingen, zoals waterbeheer, landbouw of 
waarschuwingen voor overstromingen. Vanuit de 
ruimte verzamelde informatie over locaties op 
aarde heet ook wel geo-informatie. 

Geo-informatie is in dit verband niet alleen 
interessant voor mensen die beschikken over 
smartphones en navigatiesystemen. Afrika 
wordt in sneltreinvaart opengelegd voor ICT en 
telecom en met toepasbare data breng je ook 
daar belangrijke gegevens over getij, de 
samenstelling van water of regenval bij boeren 
en waterbeheerders. Door geo-informatie op 
den duur goedkoper en direct toegankelijk te 
maken, zouden deze data water- en 
voedselprogramma’s een flinke stap verder 
kunnen brengen. 
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kunnen bijvoorbeeld ongelofelijk veel betekenen 
voor voedselzekerheid.’
 Het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
NSO bestuderen op dit moment de 
mogelijkheden voor dergelijke programma’s. 
Hierbij komt toepasbare geo-informatie voor de 
agrarische sector en waterbeheer direct 
beschikbaar voor de eindgebruikers.

GEODATA

Adembenemend
Iemand die onze blauwe planeet al meerdere 
malen vanuit de ruimte heeft mogen bewonderen, 
is astronaut André Kuipers. Hij heeft met eigen 
ogen kunnen zien wat het aandeel van water op 
onze planeet is, maar ook hoe kwetsbaar de aarde 
is. Moderne informatietechnologie is meer dan 
TomTom en Google Maps.
 Kuipers: ‘Het meest bijzondere van mijn 
ruimtereis was het adembenemende uitzicht op 
de aarde. Als ik even de kans had, was ik te 
vinden in de Cupola, de uitkijkkoepel van het 
internationaal ruimtestation ISS. Iedere 

anderhalf uur trok het ISS een nieuwe baan over 
de aarde, dus het uitzicht was voortdurend 
anders.’ 
 ‘Met eigen ogen zag ik wat voor belangrijke 
rol water speelt voor onze planeet. Als we over 
de Stille Oceaan gingen, was het alsof we langs 
een enorme muur van water vlogen. Geen land 
te zien. Maar vlogen we over de Sahara, dan zag 
ik hoe de woestijn oprukt. Dan zag ik ook waar 
droogte echt een probleem vormt. Ik besefte 
ook de waarde van de elektronische ogen van 
satellieten voor het monitoren van droogte en 
overstromingen. Gegevens van satellieten 

‘Met satellietgegevens kun je droogte 
en overstromingen monitoren’
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André KuipersInternational Space Station tegen de achtergrond van de Stille Oceaan



Wil je een uur gratis coaching?* 
Schrijf je dan in voor 1 september 2013.
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*deze aanbieding geldt alleen voor bovenstaande cursussen

Results-Based 
ManageMent
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Resultaat-gericht managen 
klinkt logisch, maar hoe 
breng je dit in de praktijk? 
Wat zijn eigenlijk de resul-
taten van de organisatie? 
en hoe maak je processen 
ondersteunend aan het 
doel? leer op welke wijze 
je dit kan realiseren!
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Vol zelfvertrouwen voor 
een groep staan? ontwikkel 
je persoonlijke kwaliteiten 
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laatste theoretische inzichten. 
Maximaliseer hiermee het 
leereffect van jouw training! 

www.mdf.nl/course/tot

institutional 
deVelopMent and 
oRganisational 
stRengthening
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'hoe versterk ik de capaciteiten 
van mijn organisatie of die van 
onze partner?' in deze cursus 
leer je een in- en externe scan 
te maken om vervolgens te 
bepalen wat de prioriteiten zijn.

www.mdf.nl/course/idos

Value Chain 
deVelopMent

23 - 27 sept
 
‘Weten welke organisaties 
en activiteiten verbonden 
zijn met jouw services of 
producten…’ dát is de 
kern van waardeketen 
ontwikkeling. hoe je hier 
winst mee behaalt? Vind 
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In de ontwikkelingssector werd water lange tijd voornamelijk als een 
technisch onderwerp beschouwd: water had te maken met waterpom-
pen, irrigatiesystemen en zuiveringsinstallaties. De laatste jaren 
groeit het besef dat waterproblemen niet zijn op te lossen met een 
waterpomp alleen, maar een complete aanpak vereisen die zich richt 
op goed bestuur en duurzame ontwikkeling. 
 Water heeft raakvlakken met bijna alle onderwerpen binnen de 
ontwikkelingssamenwerking. Het hangt samen met milieuvraagstuk-
ken en klimaat, met goed bestuur, met conflict met economische men-
senrechten, met voedsel en met ontwikkeling. Het is kortom een echt 
coherentieonderwerp. 

Tango
Alle reden dus voor een uitgave in de reeks ‘Vice Versa leert.’ Het is 
denk ik een mooie en diverse special geworden. We belichten de ‘har-
de’ en ‘zachte’ kanten van water, later voorbeelden zien van succes-
volle samenwerkingsprojecten, maar stellen ook de kritische vraag of 
de Nederlandse kennis ook per definitie toepasbaar is in ontwikke-
lingslanden. Ook komt de veel geroemde samenwerking binnen de 
watersector aan de orde. Samenwerking tussen ngo’s, overheden en 
kennisinstellingen is als het dansen van de tango, zegt Kitty van der 
Heijden, ambassadeur duurzame ontwikkeling bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. ‘Het is sexy en spannend om met nieuwe partners 
te dansen. Maar je gaat op elkaars tenen staan, dat is onvermijdelijk.’

Rest mij nog aantal mensen te bedanken. Sarah Haaij en Andrea van 
der Kerk omdat ze met het idee en concept voor deze special kwamen. 
Raimond Hafkenscheid voor zijn inhoudelijke adviezen en meedenken. 
En Dieuwertje Damen voor de enthousiasmerende samenwerking.

Marc Broere
marc@lokaalmondiaal.net 

Een echt 
coherentie-
onderwerp
Een aantal jaar geleden had ik een boeiend interview met Frits 
Wegerif. Hij kwam uit een boerengezin en werkte op de boerderij. In 
de jaren zeventig solliciteerde Wegerif bij SNV en werd hij aangeno-
men om in Burkina Faso te gaan werken. Hij belandde midden in de 
Sahel die kort daarvoor door een grote droogte was getroffen. Wegerif 
ging zich bezighouden met dammetjes en irrigatie. 
 Als boer uit de natte Eemnesser polder had hij ook affiniteit met 
problemen rond water. Wegerif bekeek het van een heel nuchtere 
kant. ‘In Nederland ging het erom dat je het water ván het land haalt. 
In Burkina Faso moest je het er juist óp zien te krijgen. Dat is even de 
knop omzetten, maar het principe is hetzelfde. Overal loopt het water 
van hoog naar laag. Of het nu om draineren of irrigeren gaat: je moet 
dezelfde technieken toepassen.’
 Wegerif groeide uit tot een legende binnen de Nederlandse ont-
wikkelingssamenwerking, vooral nadat hij rijstteelt introduceerde in 
de Sahel van Burkina Faso. Rijst in de droge Sahel klinkt niet als een 
heel logische gedachte. ‘Maar als je water achter een dammetje kunt 
vasthouden, kun je daar ook rijst verbouwen’, vertelde Wegerif en-
thousiast. Hij begon op zijn eigen veldje rijst te verbouwen. Steeds 
meer boeren in de omgeving kwamen kijken en wilden het ook gaan 
doen. Het leverde Wegerif de bijnaam ‘Frits Sahel’ op.

Zeehelden
Ik moest aan dit verhaal denken tijdens het maken van deze waterspe-
cial van Vice Versa. Voor mij staat Frits Sahel symbool voor Nederland 
als waternatie. Natuurlijk zijn er meer symbolen. Van zeehelden als 
Michiel de Ruijter tot onze koning Willem Alexander. En wat te denken 
van onze Deltawerken, baggeraars overzee en ons unieke systeem van 
waterschappen. ‘We hebben de brand’, zegt Sjef Ernes, directeur van 
Aqua for All in deze special.
 Water en waterschaarste prijken niet voor niets steeds hoger op de 
internationale en Nederlandse agenda. Zo was Nederland dit voorjaar 
gastheer van de internationale Wereldwaterdagviering. Ook inhoude-
lijk is water een onderwerp dat volop in beweging is.

REDACTIONEEL
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Van 
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tot 
water-app
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ltVrouwen halen water bij een traditionele waterput 
- Houndé -  Burkina Faso
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Watervraagstukken zijn ingewikkeld, en ze zullen alleen maar complexer worden. 
Want de vraag naar water neemt toe. En tegelijkertijd is er minder schoon water 
beschikbaar door bevolkingsgroei, welvaartsstijging, klimaatverandering en 
voedsel(on)zekerheid. Hollandse waterrotten pleiten voor een nieuwe aanpak in de 
internationale zoektocht naar oplossingen.

tekst  Sarah Haaij

zich richt op goed bestuur en duurzame ontwik-
keling. Ze hebben raakvlakken met bijna alle on-
derwerpen op het gebied van ontwikkelingssa-
menwerking, zoals milieu en klimaat, goed 
bestuur, conflicten rond economische mensen-
rechten, voedsel en ontwikkeling. De thema’s 
water en sanitatie staan dus niet op zichzelf. Ze 
zijn verweven met, om te beginnen, mondiale 
milieu- en verdelingsvraagstukken. 

Op scherp
Met de groeiende druk op de watervoorraden 
lijkt de complexiteit van de grote vraagstukken 
elke dag een beetje toe te nemen. Waterexperts 
waarschuwen met uitspraken als ‘het water staat 
ons aan de lippen’ of ‘de rek is er echt uit’. De 
meest fundamentele problemen zijn de groeien-
de druk op onze watervoorraden en de klimaat-
verandering. Het grote aantal mensen dat – on-
danks de successen van de Millenniumdoelen – nog 
kampt met waterschaarste zal alleen maar toene-

men. Volgens de VN zullen in 2025 zeker 1,8 mil-
jard mensen leven in gebieden met absolute wa-
terschaarste. De bevolkingsgroei en de stijgende 
welvaart voeren de druk op de voorraden op. Het 
gebruik van drinkwater, en meer nog de stijgende 
voedselproductie en de groeiende vraag naar luxe 
consumptiegoederen zoals vlees, auto’s en mo-
biele telefoons slurpen onvoorstelbare hoeveel-
heden water. Tegelijkertijd maakt klimaatveran-
dering de weerpatronen onvoorspelbaar. Waar het 
ene deel van de aardbol te maken krijgt met ex-
treme droogte, zijn er aan de andere kant gebie-
den waar overstromingen en stormen mensen 
verdrijven, landbouwgrond aantasten of waar het 

decennium voor water en sanitatie. Bij de pio-
niers groeide het besef dat water niet alleen gaat 
over pompen, latrines en irrigatiesystemen, 
maar ook over sociale aspecten en over het be-
heer. Rutgerd Boelens, hoofddocent irrigatie en 
watermanagement aan de Wageningen Universi-
teit, herinnert zich mooie waterbeheerprojecten 
in Zuid-Amerika, waarbij de samenwerking met 
lokale watergebruikers, boeren en indianen, cen-
traal stond. ‘Natuurlijk zijn daar klassieke fouten 
gemaakt’, weet Boelens. Hij verwijst naar be-
kende verhalen over verwaarloosde waterpom-
pen en gebrek aan duurzaamheid. ‘Maar er is ook 
veel geleerd. In die tijd heeft de Nederlandse 
ontwikkelingssector veel belangrijke kennis op-
gedaan op het gebied van lokaal waterbeheer.’
 Die kennis blijkt vandaag de dag nog even 
cruciaal als vijfentwintig jaar geleden. In 2012 is 
weliswaar het Millenniumdoel bereikt om het 
aantal mensen zonder toegang tot veilig drink-
water te halveren, maar sanitatie blijft een zor-

genkindje. Nog steeds hebben tweeënhalf mil-
jard mensen geen toegang tot goede sanitaire 
voorzieningen. Terwijl  juist een verkeerde be-
handeling van menselijk afval, poep en plas, de 
grootste bron van waterverontreiniging vormt en 
lokale ecosystemen kan schaden. Onzorgvuldig 
geloosd rioolwater kan het afwateringssysteem 
van een miljoenenstad doen dichtslibben. Dat 
kan vervolgens overstromen bij de eerstvolgende 
regenperiode, waardoor zich de typische water-
ziekten kunnen verspreiden.
 De laatste jaren groeit het besef dat water-
problemen niet zijn op te lossen met alleen een 
waterpomp. Ze vereisen een complete aanpak die 

H
et is begin jaren zeventig als Chris-
tine Sijbesma, nu werkzaam bij het 
International Water en Sanitation 
Centre (IRC), met een universitair 
diploma Gezondheid en Hygiëne op 

zak vertrekt naar Kitale in Kenia. Daar zal ze een 
gezondheidsproject voor vrouwen beginnen bin-
nen een programma voor resettlement. Eenmaal 
aangekomen op het stukje moerasland dat de 
boeren is toegewezen, ontdekt ze echter al snel 
dat het geen zin heeft om gezondheidsvoorlich-
ting te geven aan vrouwen als er geen fatsoen-
lijke drinkwater- of sanitaire voorzieningen zijn. 
Sijbesma: ‘Met behulp van een lokale puttenbou-
wer en andere ontwikkelingswerkers ben ik zelf 
maar aan de slag gegaan met het realiseren van 
de watervoorziening. We hebben tien putten ge-
bouwd en de huishoudens bouwden hun eigen la-
trines. Zo begon voor mij het werken met water.’
 Een mooie anekdote uit de tijd dat ontwik-
kelingswerkers nog met de voeten in de modder 
in het veld te vinden waren. Ze is ook illustratief 
voor de manier waarop er in die tijd naar water 
werd gekeken: als een autonoom, technisch on-
derwerp dat je los kon zien van issues als ge-
zondheid, ontwikkeling, voedsel of vervuiling. 
Toen Sijbesma terugkwam uit Afrika en bij het 
IRC aan de slag kon als onderzoeker, trof ze daar 
een organisatie die werd gedomineerd door ci-
viele ingenieurs. ‘Zij benaderden water allereerst 
praktisch: dat moest van A naar B.’ 
 Pieter van der Zaag, professor waterbeheer 
en management bij UNESCO-IHE, herkent dat 
beeld van een geïsoleerd werkveld. Hij werkte 
ooit ook in het veld: ‘Ik heb een opleiding op het 
gebied van technische irrigatie. Irrigatie stond 
in die tijd helemaal los van water voor bijvoor-
beeld persoonlijk hygiëne. Dat waren aparte pro-
gramma’s. De irrigatiedienst hielp bewoners aan 
irrigatiewater, maar niet meteen aan andere wa-
tervoorzieningen. Het idee dat je water voor 
meerdere doelen kunt gebruiken, zat toen niet in 
het ontwerp.’ 
De VN riepen de jaren tachtig uit tot het eerste 

Nederland ziet het als zijn  
rol om voorop te lopen
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den. Volgens sommigen zou deze kleinschalige 
benadering model kunnen staan voor een inter-
nationale aanpak van het waterbeheer. 

Goede afspraken 
Om deze potentiële winst te verzilveren, is het 
niet voldoende om technische kennis te exporte-
ren. Die kennis moet ook kunnen landen. In de 
nieuwe, holistische benadering waar de experts 
om vragen, is integraal waterbeheer (of water-
governance) een veelgehoord sleutelwoord. Het 
beheer is minstens zo belangrijk als technische 
kennis in de zoektocht naar oplossingen voor te 
weinig, te veel en te vies water. Zonder goed be-
stuur en goede afspraken geen implementatie 

van de kennis, zo klinkt het in de Kamerbrief van 
Knapen en zo stellen waterkenners. Want je kunt 
wel water hebben, maar hoe ga je om met poli-
tieke, bestuurlijke, juridische, financiële en so-
ciaal-maatschappelijke aspecten van het water-
beheer? 
 De waterersector binnen ontwikkelingssa-
menwerking, die van oudsher veel ervaring heeft 
met lokale beheervraagstukken, moet wel een 
denkomslag maken, volgens Sijbesma: van losse 
en kleine projectjes naar een geïntegreerde aan-
pak op grotere schaal. Deze moet zich niet alleen 
richten op gebruikers, maar ook op (lokale) over-
heden en waterbedrijven. Nederlandse kennis van 

vindt Sjef Ernes, directeur van Aqua for All. Zijn 
organisatie zet zich in om die unieke kennis en 
middelen uit de watersector beschikbaar te ma-
ken voor ontwikkelingsprojecten: ‘We hebben de 
brand, we hebben onze waterwerken, we genie-
ten wereldwijd bekendheid. Ons systeem van wa-
terschappen en drinkwatervoorzieningen is 
uniek en wordt goed bestuurd en we hebben al 
meer dan zestig jaar droge voeten.’
 Maar zijn we daarmee voldoende opgewas-
sen tegen het palet aan waterproblemen? Voor 
Ernes is dat een politieke vraag: ‘Technologisch 
kunnen we de waterproblematiek wel aan. De 
ware vraag is of we bereid zijn de maatschappe-
lijke kosten voor water te betalen of alleen de 
feitelijke.’ Want wij kunnen onze waterhuishou-
ding in eigen land wel goed op orde hebben, on-
langs berekende het Wereld Natuur Fonds dat 80 
procent van het Nederlandse waterverbruik bui-
ten ons land plaatsvindt, via de grote industrie 
en de voedselproductie. Daar is dan ook de be-
langrijkste slag te slaan. 

Groen water
Te lang heeft de watersector in gescheiden we-
relden gedacht, nu wil men het thema integraal 
benaderen. Er is voldoende water en we kunnen 
er veel mee. Maar dan moeten we wel naar alle 
aspecten durven te kijken. 
 Voor Van der Zaag is de link met voedsel 
daarbij cruciaal. Van de totale waterconsumptie 
wordt 75 procent verbruikt in de landbouw. Dat 
verbruik kan efficiënter, bijvoorbeeld door me-
thodes toe te passen die regenwater langer in de 
bodem vasthouden. Van der Zaag: ‘De belangrijk-
ste uitdaging daarbij is om de veerkracht te ver-

sterken van mensen en gemeenschappen ten 
aanzien van klimaatschommelingen.’ 
 ‘Groen water’, zoals het vasthouden van wa-
ter in de bodem ook wel heet, is slechts één van 
de vele manieren om water efficiënter en duur-
zamer te gebruiken op de plekken waar het er 
echt toe doet. Zo kunnen we dankzij onze huidi-
ge kennis satellietbeelden gebruiken om maan-
den vooruit natte en droge periodes te voorspel-
len en kunnen boeren in gebieden waar water 
schaars is, mobiele apps gebruiken om bronnen 
te lokaliseren. Een andere aanpak is Multiple Use 
Services (MUS), waarbij water op lokaal niveau 
wordt (her)gebruikt voor verschillende doelein-

land langzaam wegzakt in zee. 
 In veel klimaatgevoelige landen, die we tot 
voor kort nog ontwikkelingsgebieden noemden, 
vindt een ongekende en ongeremde economi-
sche boom plaats. Dit heeft verstrekkende gevol-
gen voor lokale ecosystemen. De dilemma’s con-
centreren zich in de nieuwe metropolen, zoals 
Jakarta. Daar moeten 24 miljoen mensen worden 
voorzien van schoon water én worden beschermd 
tegen oprukkend water. Bovendien zetten de  
klimaatverandering en de toenemende water-
schaarste de verhoudingen op scherp tussen ge-
meenschappen en staten. De toegang tot water-
bronnen wordt namelijk van steeds grotere poli- 
tieke betekenis, net zoals de ligging aan rivieren, 
bovenstrooms of benedenstrooms. 

Droge voeten
Cruciaal om met deze dilemma’s om te gaan, is 
een vernieuwende, wereldwijde benadering, stel-
len waterexperts. Nederland ziet het als zijn rol 
om hierin voorop te lopen, ook in het ontwikke-
lingsbeleid. In zijn brief van 9 januari 2012 aan de 
Tweede Kamer over het speerpunt water noemt 
voormalig staatssecretaris voor Ontwikkelingssa-
menwerking Knapen het ‘gezien de kennis en er-
varing die Nederland heeft […] een kans en onze 
taak om een fundamentele bijdrage te leveren aan 
waterbeheer, watervoorziening en sanitatie.’ Het 
leidende motto daarbij is dat ‘Nederland doet 
waar het goed in is’, schrijft Knapen. Tenslotte 
heeft Nederland in de loop van de jaren interna-
tionaal een naam opgebouwd. 
 Binnen ontwikkelingssamenwerking is op het  
gebied van water voor drie thema’s gekozen: 
drinkwater en sanitatie,  efficiënt watergebruik 

in de landbouw en veilige delta’s en verbeterd 
stroomgebiedbeheer. De laatste twee zijn relatief 
nieuwe onderwerpen binnen ontwikkelingssa-
menwerking. Wat er nieuw is aan deze  
thema’s, is niet alleen de duidelijke koppeling 
tussen water en voedsel, maar ook de focus op 
duurzaamheid en kwaliteit en daaraan gekoppeld 
de verkoopbaarheid van onze waterkennis. Op 
prijs kunnen we niet concurreren met waterbe-
drijven uit Azië, dus vormen kwaliteit en waar 
voor je geld ons verkoopargument. 
 Het is evident dat Nederland, dat wereldwijd 
wordt gevraagd om te assisteren bij waterissues, 
ook in het ontwikkelingsbeleid focust op water, 

INLEIDING

‘ Ngo’s zijn zich nog 
onvoldoende bewust van  
hun market intelligence’
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waterbeheermodellen, zoals de waterschappen, 
kan de lokale kennis en systemen complementeren. 
 Een integrale aanpak betekent ook gezamen-
lijk optreden, samen met kennisinstituten, part-
neroverheden en private partners. Gezamenlijk 
optreden is hoe dan ook onontkoombaar, leert 
een blik op de budgetten van internationale wa-
terprojecten waarbij Nederland betrokken is. De 
kosten om een stad als Bangkok vrij te maken van 
overstromingen en te voorzien van voldoende sa-
nitaire voorzieningen of de kosten voor de revisie 
van de havens van Mozambique, overstijgen de 
ontwikkelingsbudgetten met duizelingwekkend 
veel miljoenen. Ngo’s kunnen in dit soort projec-
ten alleen een partnerrol spelen.

Ontwikkelingsorganisaties zouden hun aanbod in 
dit soort situaties ook bedrijfsmatig kunnen aan-
bieden, volgens Ernes. ‘Ze zijn zich nu nog on-
voldoende bewust van hun market intelligence, 
hun kennis over arme markten. Die kunnen ze 
aanbieden aan het bedrijfsleven.’ Het vertrek-
punt hierbij is dat de gebruiker ook in ontwikke-
lingslanden betaalt, en wil betalen, voor zijn 
water en voor waterveiligheid. 
 Ook waterorganisaties en allianties hebben 
dit uitgangspunt van willingness to pay omarmd. 
Hier ontspruiten tal van initiatieven om, zowel 
met als zonder private partijen, de omslag te ma-
ken van een aanbodgestuurde naar een vraag-

gestuurde benadering. De vraag moet van- 
uit de gebruiker komen en de plaatselijke water-
sector moet voor het aanbod zorgen. Veel pro-
gramma’s zetten daarom in op het versterken 
van de lokale markt en het creëren van banen in 
de lokale waterbouw, waterzuivering of sanitaire 
sector.

Gemiste kansen
Toch mag dat marktdenken niet de overhand krij-
gen, waarschuwen alle partijen. Je moet niet al-
leen willen verkopen. Tenslotte is water een ge-
meenschappelijk goed en een mensenrecht. Maar 
zoals het ontwikkelingsbeleid nu is opgesteld – 
met de koppeling aan de topsector water – ligt 

het zwaartepunt wel bij het verkopen. 
 Bij integraal waterbeheer gaat het om mil-
joenenprojecten waar allerlei subsidies, dona-
ties, investeringen en bijdragen van gebruikers 
in zitten. Iedere partij heeft zijn eigen niche. De 
grote uitdaging voor Nederland is om in dit soort 
projecten ook te letten op het ontwikkelingsper-
spectief. Sijbesma ziet dat nu in de knel komen: 
‘De ingang voor nieuwe projecten is nog steeds 
vooral de zogenaamde hardware: dijken of wa-
terinfrastructuur. Maar daar zitten de bottle-
necks niet. Die zitten in de ‘zachte kant’ van  
water, de beheer- en de gedragskant. Hoe gaat 
men lokaal met water om? Hoe kun je rekening 

houden met gender en de link leggen tussen wa-
ter, werkgelegenheid en armoedebestrijding?’ Ze 
neemt Jakarta als voorbeeld: bij een groot wa-
terproject, zoals een masterplan voor de stad, 
zitten nu allereerst de wateringenieurs, advies-
bureaus en bouwers om de tafel. Het gevaar is 
dat kennis over zachte issues te weinig of te laat 
wordt ingezet. Daarmee worden problemen voor-
uitgeschoven en worden kansen gemist. 

Oorlog
Boelens, die als specialisme waterrechtvaardig-
heid heeft, benadrukt de rol van de gebruikers 
van water. In het gouden vierkant van overheid, 
kennisinstituten, bedrijfsleven en maatschappe-
lijke watergebruikersgroepen mag de laatste 
speler geen loos wiel aan de wagen worden. Tra-
ditioneel gaan de lokale watergebruikers over 
het waterbeheer. Volgens Boelens moeten non-
profitorganisaties er samen met watergebrui-
kersorganisaties voor zorgen dat de stem van 
lokale gebruikers niet verdwijnt door de nadruk 
op marktefficiëntie en eenzijdige rationaliteit. 
Bij water gaat het namelijk niet alleen over de 
verkoopbaarheid van kennis, maar ook over be-
langrijke verdelingsvraagstukken. 
 In het discours over waterbeheer kun je juist 
gebruik maken van de lokale kennis van beheer- 
en verdelingsvormen. Lokale gemeenschappen 
hebben bijvoorbeeld ervaring met het beheer 
van stroomgebieden. Boelens: ‘In grote gebie-
den in Zuid-Amerika zijn er veel alternatieve vor-
men van duurzaam waterbeheer die niet eenzij-
dig op het marktdenken gebaseerd zijn. Van de 
gebruiken en ongeschreven regels van water- en 
ecologisch beheer kunnen wij nog veel leren.’
 In de meeste gevallen leiden waterconflicten 
eerder tot samenwerking dan tot oorlog. Uitein-
delijk moet men er, binnen en buiten de lands-
grenzen, toch samen uitkomen. De grote water-
oorlogen, zoals die in de vorige eeuw werden 
voorspeld, hebben we nog niet gezien, consta-
teert Henk van Schaik, voorheen directeur van 
het internationale Cooperative Programme on 
Water and Climate en nog altijd actief op het ge-
bied van water en vrede. Tot nu toe blijkt volgens 
hem dat niet de problemen centraal staan, maar 
het samenwerkingspotentieel. 
 De vraag is of dit de komende decennia zo  
zal blijven. Er is een toenemende druk op de water- 
voorraden en de kunst van het onderhandelen over 
waterverdeling en de toegang tot water wordt 
daarom steeds belangrijker. Deze ‘waterdiploma-
tie’ is ook voor de ontwikkelingssector een be-
langrijke vaardigheid. Daarbij kan de sector haar 
kennis inzetten die ze heeft vergaard vanaf de 
prille beginjaren in de modder tot aan het inte-
grale beleid van vandaag. In een toekomst die 
wordt gedomineerd door de vraag wie wel of 
geen toegang tot water heeft, is inzetten op wa-
ter als bindmiddel op zijn minst een inspirerend 
uitgangspunt.
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Altijd op zoek 
naar water-
talenten

W         
ater’, zegt Jaap Feil, ‘is de grote schakel. In alles wat je 
aanraakt zit water. In jezelf, in de lucht, in je eten. Alles 
wat in je leven relevant is, heeft een watercomponent.’
Bijna drie jaar is Feil nu directeur van het Nationaal Wa-
tertraineeship, een samenwerking tussen zijn eigen be-

drijf H2O-job en het Netherlands Water Partnership (NWP). Dit NWP houdt 
kantoor in het Waterhouse aan het Haagse Bezuidenhout, pal tegenover het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en vlak naast de lobbytoren van de Ne-
derlandse werkgevers. Een uitgekiende plek dus om de samenwerking in de 
Nederlandse watersector (tachtigduizend arbeidsplaatsen) te bevorderen en 
zo de Nederlandse positie op de internationale watermarkt te verstevigen.
 Wij spreken elkaar omdat ik voor deze Vice Versa Leert! vijf jonge vrou-
wen interview die carrière maken in de Nederlandse waterwereld. Mannen 
zijn daar traditioneel nog steeds in de meerderheid, maar onder de jonge 
aanwas is ook een opvallend aantal gemotiveerde vrouwen te vinden. Jaap 
Feil: ‘Vooral ook bij de combinatie water en ontwikkelingssamenwerking. 
Dat blijft toch nog de realiteit: naarmate werk minder technisch is en meer 
sociaal kom je meer vrouwen tegen.’ 
 Het Nationaal Watertraineeship is opgericht om talentvolle studenten te 
interesseren voor een loopbaan in de grote Nederlandse watersector. Eerst 
wordt voor de kandidaat een functie gezocht bij waterschappen, ingenieursbu-
reaus, aannemers, drinkwaterbedrijven of kennisinstellingen. Dan volgt een 
tweejarige gespecialiseerde training als aanvulling op het hbo of een universi-
taire studie.

Weinig kennis
Op zijn tochten door het land om geschikte jongeren op te sporen, merkt 
Jaap Feil dat er maar weinig kennis is van het alom aanwezige water. ‘Een 
zwembad en bronwater, dat weten de meesten nog wel. Maar wat kan er fout 
gaan met een dijk? Of hoe werkt de waterzuivering? Als ik daar dan over 
vertel, begint het enthousiasme te komen. Want water is maatschappelijk, 
technisch, internationaal, er zijn heel veel mogelijkheden.’ Hoewel de ba-
siskennis dus gering is, merkt hij onder jongeren wel een zekere basistrots: 
wij, Nederlanders, hebben het water bedwongen.

Het Nationaal Watertraineeship is niet technisch, maar concentreert zich op 
persoonlijk leiderschap. ‘Als er op watergebied iets moet gebeuren, gaan 
veel partijen zich ermee bemoeien. Daarom gaan onze trainees projecten 
doen bij aannemers, ingenieursbureaus en gemeenten. Op deze manier krij-
gen ze begrip voor elkaar. Kernvraag daarbij is: wie ben je zelf en hoe zit de 
rest van de mensheid in elkaar? Je leert bij ons vanuit verschillende per-
spectieven te kijken naar hetzelfde probleem.’ Maar ook: hoe te reageren op 
de alerte, protesterende burger, terwijl je tegelijk een helder zicht moet 
houden op het eigen belang? Feil: ‘Belangrijk is het inzicht in de diversiteit 
van mensen. Als je weet hoe mensen kunnen reageren, wordt het leven een 
stuk makkelijker.’
 De economische crisis heeft ook de waterwereld bereikt. ‘Ik had niet 
gedacht dat de recessie zoveel invloed zou krijgen op ons concept. Veel 
werkgevers hebben moeite om nieuwe mensen aan te nemen. Om voor een 
kandidaat een goede plek te vinden, ben ik soms een jaar bezig.’ Van de 
dertig studenten die de opleiding volgen, is de eerste lichting van acht 
klaar. Ze hebben allemaal een baan. Water, merkt Jaap Feil, wordt steeds 
belangrijker. Ook allerlei internationals gaan zich ermee bezighouden om-
dat ze de grondstof water veilig willen stellen. ‘Het belangrijke van water is 
dat het de verbindende schakel vormt tussen zo ongeveer alles in het leven.’

Overal houdt Jaap Feil zijn ogen open voor 
talentvolle studenten. Als directeur van 
het Nationaal Watertraineeship zoekt hij 
steeds nieuwe talenten voor de Nederlandse 
watersector. 

tekst  Tony van der Meulen

Naam Jaap Feil
Geboortedatum 22 oktober 1968
Geboorteland Nederland
Huidige woonplaats Velp
Huidige functie onder andere directeur  
Nationaal Watertraineeship
Werkervaring arbeidsmarkt milieu en water, 
advisering op het gebied van 
bodemonderzoek
Opleiding Milieutechnologie (Van Hal 
Instituut, Groningen), later bedrijfskundig 
bijgeschoold (Erasmus Universiteit) 
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Beter bestuur  
is de eerste  
stap

W
ater’, zegt Ina Krueger, ‘is onze belangrijkste hulpbron. 
Mensen zijn voor honderd procent afhankelijk van water.’
Ze is geboren in het uiterste noorden van Duitsland, vlak 
bij de Deense grens. Ze studeerde biologie aan de univer-
siteit van Münster, maar een essentieel besluit voor haar 

beroepskeuze nam zij aan de rand van een baai in Chili waar ze werkte als 
stagiaire. ‘We zaten daar allerlei proefjes te doen, maar intussen gebeurde 
er van alles in die baai: er lag een oliepijpleiding, er werd steenkool ver-
scheept, het afvalwater werd via een lange buis in de zee geloosd en 
stroomde weer terug in die baai, terwijl veel mensen de rauwe mosselen uit 
dat water aten. We kregen conflicten met vissers die de boeien meenamen 
waaraan onze meetapparatuur hing. Soms lag er ’s ochtends ook nog een 
laagje olie over die hele baai.’ 
 ‘Toen ik dat allemaal zag, bedacht ik: ik kan mijn hele leven als bioloog 
onderzoek gaan doen, maar daarmee kan ik niets veranderen aan al dat 
soort zaken.’ Zij besloot zich met beleid bezig te gaan houden en ging daar-
om naar Delft om er watermanagement te studeren.

Slecht onderhouden
Zo kwam Ina in Nederland terecht. Inmiddels werkt ze voor Deltares, een 
onafhankelijk instituut voor toegepaste kennis op het gebied van water, 
ondergrond en infrastructuur. Ze concentreert zich op Colombia, waar over-
vloedige regenval in 2010 en 2011 dramatische overstromingen veroor-
zaakte. Veel mensen kwamen toen om door landverschuivingen en mod-
derstromen. Pijnlijk duidelijk werd dat de meeste rivierdijken slecht 
onderhouden waren en het lokale bestuur vaak al even zwak was.
 Ina Krueger is nu bezig die bestuursstructuur te ontrafelen en werkt 
zich daarom door hele stapels Colombiaanse dossiers en beleidsstukken. Is 
dat niet vooral vreselijk saai? Oprecht verbaasd kijkt ze me aan: ‘Nee, het is 
juist heel spannend. Het blijkt dat het bestuur in dat gebied niet is georga-
niseerd op basis van waterstromen, maar volgens de grenzen van de depar-
tementen. Er is niet, zoals bij ons, een waterschap dat een heel watergebied 
beheert.’ 
 Door dit gebrek aan een totaaloverzicht is er ook geen heldere taak-

verdeling in uren van rampspoed. Deze complexiteit, die een deskundige als 
Ina Krueger op zichzelf al doet watertanden, wordt nog aanmerkelijk ver-
groot door geldgebrek, illegaliteit en wijdverbreide corruptie. ‘Wij kunnen 
daar wel iets over zeggen, voor onze partners daar is dat wel lastiger.’ In dit 
bestuurlijke schimmenrijk is er ook alle ruimte voor het rommelen met li-
centies voor lozing en watergebruik. ‘Je kunt pas aan waterbeheer doen als 
je weet wie het water gebruiken en waarvoor. Maar ook dat is vaak niet 
duidelijk.’
 In haar advies zal het vergroten van basale kennis een belangrijke 
plaats innemen: ‘Burgemeesters moeten bestaande waterplannen betrek-
ken bij hun beleid voor de ruimtelijke ordening. Welke gebieden kunnen 
onderlopen? Waar kunnen we huizen bouwen en waar vooral niet? Maar 
burgemeesters weten vaak niet dat hier wetten voor bestaan. Bovendien 
hebben ze van hun eigen gebied geen goede kadasterkaarten. Waar moet je 
dan beginnen? Het is wrang maar bij water zie je altijd dat er eerst grote 
ongelukken moeten gebeuren voor mensen gaan samenwerken om een op-
lossing te zoeken.’ 
 ‘Water’, zegt Ina Krueger, ‘heeft met alles te maken dat voor mensen 
belangrijk is. Het is ook een heel kwetsbaar iets dat heel veel schade en 
ellende kan aanrichten.’ 

Wil je goed waterbeheer, dan moet je eerst 
zorgen voor een sterk lokaal bestuur. Ina 
Krueger van Deltares ziet dit met eigen 
ogen in Colombia: onhandige structuren, 
geldgebrek en corruptie zorgen ervoor dat 
het waterbeheer nog lang niet op orde is.

tekst  Tony van der Meulen

Naam Ina Krueger
Geboortedatum 06 april 1982
Geboorteland Duitsland
Huidige woonplaats Leiden
Huidige functie onderzoeker/adviseur 
watergovernance bij Deltares
Werkervaring assistentredacteur bij GEO 
Magazine, uitgeverij Publishing House 
Gruner + Jahr, onderzoeker bij Unesco-IHE
Opleiding master biologie/Marine Ecologie 
(Universiteit Münster, Duitsland), master 
Watermanagement (Unesco-IHE, Delft)
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de scheepvaart en scheepsbouw en alles wat komt kijken bij het aanleg-
gen en uitbaggeren van havens en vaargeulen, bij offshorebooreilanden 
en windmolenparken in zee. De maritieme sector is de grootste van de 
drie, gerekend naar de omzet en het aantal werknemers. In de hele water-
sector werken 180 duizend mensen die een toegevoegde waarde produce-
ren van bijna 19 miljard euro, vooral door de export. 
 En juist in die export, veelal naar ontwikkelingslanden, zoekt de top-
sector de meeste groei. Vorig jaar stelde een team onder leiding van oud-
staatssecretaris Frank Heemskerk namens de topsector een internationa-
liseringsstrategie op. Doel is verdubbeling van de toegevoegde waarde 
van de watersector in de periode tot 2020. Dat hoopt de sector vooral te 
bereiken door meer samenwerking tussen overheid, bedrijven, kennisin-
stellingen en ngo’s op het vlak van internationaal ondernemen. En door 
meer handelsmissies, exportpromotie en een nog sterker internationaal 
merk van ‘Nederland waterland’ in het buitenland. Huis in ‘t Veld: ‘Als we 
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen beter verbinden, kan er 
meer innovatie ontstaan. We moeten blijven innoveren op de thuismarkt, 
want dat is de basis voor de export.’ 

Zacht en hard
De Nederlandse watersector bestaat voor het grootste gedeelte uit mari-
tiem, en daarnaast voor een groot gedeelte uit delta. Ook in de export zijn 
dat de belangrijkste onderdelen van de watersector. Het is een op innova-
tie en techniek gerichte sector waarin veel mannen werken. Deze sector 
wordt ook wel het ‘grote water’ of de ‘harde watersector’ genoemd. 
 Gezien vanuit de ontwikkelingssector heeft water meestal een andere 
smaak. Wie het heeft over ontwikkelingssamenwerking en water, heeft 
het meestal over WASH (water, sanitation and hygiene). Op dit gebied 

Door de lage ligging in een delta heeft Nederland van oudsher 
met water te maken. De strijd tegen water heeft ons tot  
experts gemaakt, de Deltawerken werden wereldberoemd.  
Nederlandse technologie en waterkennis gaan de hele wereld 
over, vooral naar ontwikkelingslanden. Op basis van dit impo-

sante waterverleden, en op advies van de WRR in het rapport Minder preten-
tie, meer ambitie om vooral te doen waar we goed in zijn, koos toenmalig 
staatssecretaris Ben Knapen twee jaar geleden water tot een van de speer-
punten van zijn beleid. Minister Ploumen zet dat beleid voort. 
 Het kabinet heeft daarom de topsector water opgezet, naast andere 
topsectoren. Doel is om de kracht van bedrijven, overheid en kennisinstel-
lingen te bundelen en de sector sterker te maken, vooral door bedrijven 
meer zeggenschap te geven over de besteding van geld voor wetenschap-
pelijk onderzoek op dit gebied. 

Verdubbelen
Het topteam bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennis-
instellingen en overheid. Hans Huis in ‘t Veld, voorzitter van het topteam 
water, is haast de belichaming van die driehoek. Hij werkte namens Rijks-
waterstaat aan de Deltawerken, stapte daarna over naar het bedrijfsleven 
om bij DHV bestuursvoorzitter te worden en werd vervolgens bestuursvoor-
zitter bij kennisinstelling TNO. Huis in ‘t Veld zit momenteel ook nog in de 
raad van toezicht van SNV. 
 ‘De topsector water kan je onderverdelen in drie segmenten’, legt Huis 
in ‘t Veld uit. De eerste is watertechnologie, het leveren van schoon water 
door zuivering of hergebruik van water. De tweede is deltatechnologie, alles 
wat er nodig is om droge voeten te houden door het beheer van rivieren, 
dijken, pompen en gemalen. Het derde segment is maritieme technologie: 

Steeds vaker werken bedrijven en ngo’s samen aan water 
in ontwikkelingslanden. Die samenwerking is een succes 
als het gaat om drinkwater en sanitatie, daar zijn velen het 
over eens. Maar het is nog de vraag of datzelfde geldt voor 
stroomgebiedbeheer en delta‘s, en efficiënt gebruik van water. 

tekst  Joris Tielens

Big business 
of armoede-
bestrijding?
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werken veel ontwikkelingsorganisaties aan voorlichting over gezondheid en 
het organiseren van gemeenschappen in het gebruik van water. Hier werken 
meer vrouwen dan in de harde watersector. Deze sector wordt ook wel het 
‘kleine water’ of de ‘zachte watersector’ genoemd. 
 Velen zeggen dat de tweedeling tussen ‘hard’ en ‘zacht’ aan het verdwij-
nen is, of zou moeten verdwijnen. Maar in de praktijk blijkt de scheiding 
vaak nog vanzelfsprekend. Wie wil weten hoe relevant de topsector water is 
voor ontwikkelingssamenwerking ontkomt er in elk geval niet aan. Op het 
gebied van efficiënt watergebruik in de landbouw of stroomgebiedbeheer 
en deltawerken, is samenwerking tussen bedrijven en ngo’s net zo nieuw als 
elders in de ontwikkelingssamenwerking. Maar op het gebied van WASH 
werken bedrijven en ngo’s al jaren veel samen. Velen zijn het erover eens 
dat die samenwerking meerwaarde heeft. 
 ‘De link tussen handel en ontwikkelingssamenwerking zit er bij ons 
vanaf dag één in, het zit in ons DNA’, zegt Gerhard van den Top, directeur 
van Vitens Evides International (VEI). Deze organisatie zet Nederlandse wa-
terkennis van de waterleidingbedrijven in ontwikkelingslanden in. VEI deta-

cheert zo’n 150 experts van de Nederlandse waterleidingbedrijven Vitens 
en Evides voor langere of kortere tijd bij waterleidingbedrijven in ontwik-
kelingslanden om die te helpen met hun bedrijfsvoering, en ze zo in staat 
te stellen om te groeien. Van den Top: ‘Duurzaam betekent voor ons vooral 
bedrijfseconomisch gezond. Want pas dan kan een waterleidingbedrijf in-
vesteren in het aanleggen van leidingen en het leveren van drinkwater aan 
de armsten.’ 
 Dat vraagt om langdurige samenwerking en geduld, weet Van den Top, 
en om een aanlooptijd waarin vertrouwen wordt opgebouwd en de bedrijfs-
voering wordt verbeterd, zonder dat er meteen op resultaten kan worden 
afgerekend. ‘Het gaat er niet om de meest efficiënte oplossing aan te bie-
den of op te leggen. Lokale partners moeten zelf zeggenschap hebben over 
hun bedrijf en hun oplossingen. Dat is iets waar we samen aan werken. Het 
is verandermanagement. We willen een duurzaam resultaat: een waterbe-
drijf dat blijft functioneren en niet na vier jaar weer terugvalt in oude ge-
woontes.’ Vitens Evides International is in 2003 opgericht en stelt sinds-
dien te hebben bijgedragen aan betere toegang tot drinkwater en sanitatie 
voor 40 miljoen stedelingen in ontwikkelingslanden. 

Grote rol
Van den Top is te spreken over publiek-private samenwerkingsverbanden. Vi-
tens Evides International kreeg onder meer vijf subsidievoorstellen gehono-
reerd voor in totaal ongeveer 16 miljoen euro uit het publiek-private Fonds 
Duurzaam Water (zie kader). Dit fonds, in 2012 opgezet door DGIS, stimuleert 
de publiek-private samenwerking in de watersector voor verbetering van wa-
terveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden. In de eerste ronde, 
najaar 2012, zijn veertien projecten goedgekeurd met een totale subsidie van 
45 miljoen euro. De sector zelf betaalt bijna 50 miljoen euro mee. 

Hartelkering, een stormvloedkering in het Europoortgebied

De topsector zou  
zich meer moeten 
richten op de 
‘armoedemarkt’
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ternational Water and Sanitation Centre (IRC), vindt dat een stap terug op 
de weg naar effectieve hulp. 
 ‘Het ministerie heeft zich, met ondersteuning van het IRC en andere 
Nederlandse ngo’s, met succes ingezet voor meer effectiviteit van de hulp, 
inzet van de hulp waar de vraag het grootst is, het bereiken van de aller-
armsten en duurzaamheid. Nederland speelt een voorbeeldrol in het stimu-
leren van de dialoog en in de coördinatie met andere donoren, bedrijfsleven 
en ontwikkelingslanden om internationale samenwerking in de water- en 
sanitatiesector nog effectiever te maken.’ Maar nu raakt de ontwikkelings-
agenda in de war door de nadruk die de politiek legt op de promotie van het 
bedrijfsleven, zegt Uytewaal. 
 ‘Officieel is hulp niet gebonden, maar de inzet van Nederlandse bedrij-
ven wordt wel sterk gestimuleerd. Dat brengt het risico met zich mee dat de 
effectiviteit onder druk komt. Hulp is alleen effectief als landen zelf de lei-
ding hebben en zelf kunnen kiezen wat en wie ze nodig hebben. Dat het 
principe van ownership nu weer doorkruist wordt, betekent echt een flink 
aantal stappen terug.’ 
 Als voorbeeld noemt Uytewaal Ghana, waar Nederland jarenlang de lo-
kale capaciteit in de watersector heeft ondersteund. ‘De resultaten van dit 
beleid worden nu ondermijnd, want Nederland valt terug op een traditio-

Vitens Evides International werkt in de PPP-projecten samen met bedrijven 
als Royal Haskoning DHV, met lokale overheden en met ngo’s als Plan en 
Simavi. Zelf investeren de Nederlandse drinkwaterbedrijven maximaal 1 
procent van hun omzet in ontwikkelingslanden. Dankzij cofinanciering door 
Buitenlandse Zaken en donoren als de Wereldbank wordt dat bedrag ver-
dubbeld of verdrievoudigd. Met die middelen worden drinkwaterbedrijven 
in ontwikkelingslanden bedrijfseconomisch gezonder gemaakt. Daardoor 
kunnen die op hun beurt een veelvoud aan nieuwe investeringen aantrek-
ken. ‘Een investering van veel kennis en een paar miljoen euro van ons leidt 
tot een uiteindelijke investering van honderden miljoenen in het drinkwa-
terbedrijf. Dat is echt bijzonder van Nederland, de wereld kijkt met inte-
resse naar onze PPP-faciliteiten.’
 Ngo’s waar VEI mee samenwerkt, hebben een belangrijke complemen-
taire rol, zegt Van den Top. ‘Zij geven voorlichting over gezondheid en het 
gebruik van sanitair en zij vormen coöperaties om lokale waterkiosken te 
beheren. Dat is absoluut nodig en in synergie met wat wij doen.’ Ook Huis 
in ‘t Veld, het boegbeeld van de topsector, ziet die meerwaarde. ‘De topsec-
tor zet het bedrijfsleven vooraan’, zegt hij, ‘maar ik zie zeker een rol voor 
ngo’s.’
 Jacqueline Barendse beaamt die meerwaarde. Zij is bestuurslid van het 
Netherlands Water Partnership (NWP) en directeur van de ngo WASTE, die zich 
bezighoudt met afvalverwerking en sanitatie voor de allerarmsten in steden. 
‘Ngo’s hebben partners en contacten tot in de haarvaten van de samenleving. 
Zij weten wat lokaal werkt en wat niet.’ Dat is een aanvulling op bedrijven, die 

weer het beste de levering kunnen organiseren. ‘De samenwerking is goed. We 
leven nu in een tijd waarin we zoeken naar verbinding, in plaats van naar te-
genstellingen’, zegt Barendse, net als Van den Top. Barendse ziet vooral een 
rol voor ngo’s in het duurzaam maken van voorzieningen voor drinkwater en 
sanitatie. ‘Traditioneel zijn bedrijven tevreden als de factuur betaald is. Maar 
ook zij streven inmiddels steeds meer naar watervoorzieningen die zo georga-
niseerd zijn dat ze blijvend zijn. Ngo’s hebben een grote rol om dat handen en 
voeten te geven.’ 
 Een voorbeeld is een nieuw project dat WASTE start in Kenia, met finan-
ciering uit het Fonds Duurzaam Water. Huishoudens krijgen microkrediet voor 
gezonde sanitatie. Maar ook de bedrijfjes die het sanitair gaan leveren, krij-
gen microkrediet. Barendse: ‘Er ontstaat een markt voor sanitatie en samen-
werking tussen overheid, bedrijfsleven, huishoudens en financiële instellin-
gen. In India hebben we hier al ervaring mee, en blijkt het voor duurzame 
sanitatievoorziening te zorgen.’

Stap terug
Doen waar je goed in bent, kan slim lijken, maar het betekent op het gebied 
van hulp wel dat meer nadruk komt te liggen op het aanbod, en minder op 
de vraag vanuit ontwikkelingslanden. Erma Uytewaal van de kennis-ngo In-

‘De link tussen handel 
en ontwikkelings-

samenwerking 
zit in ons DNA’
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Projecten uit het Fonds 
Duurzaam Water

De stad Harar in Ethiopië heeft te maken met 
acute watertekorten. Bovendien wordt het 
waterleidingssysteem niet goed onderhouden. 
Het water komt uit een bron die 70 kilometer 
verderop ligt en de leidingen verkalken, omdat 
het water hard is en er geen 
onthardingsinstallatie is. Vitens Evides 
International en Royal Haskoning DHV 
ondersteunen het waterbedrijf van Harar in een 
publiek-privaat project met geld uit het Fonds 
Duurzaam Water. Ze doen dit samen met 
Heineken, dat een brouwerij heeft in Harar, en 
een lokale ngo. Ze leggen een 
onthardingsinstallatie aan, stellen een plan op 
om zuiniger met water om te gaan, boren 
dieper naar grondwater en sluiten meer 
huishoudens aan op de waterleiding, vertelt 
Adriaan Mels van Vitens Evides International. 
 In een ander project van Vitens Evides 
International, ook in Ethiopië en eveneens met 
steun van het Fonds Duurzaam Water, gaat het 
om verbetering van de drinkwatervoorziening 
in Addis Ababa en Adama. Die steden liggen in 
verschillende deelstaten, maar zijn van elkaar 
afhankelijk voor hun water, vertelt Mels. 
‘Adama moet de erosie tegengaan omdat meren 
dichtslibben waar Addis afhankelijk van is. 
Addis moet de industriële vervuiling tegengaan 
waar Adama last van heeft.’ Het project 
versterkt de dialoog tussen beide steden. Ook 
Nederlandse waterschappen en het RIVM 
hebben hier een rol in. 

nele vorm van projectondersteuning. Daarbij is onvoldoende aandacht voor 
het versterken van bestaande structuren in de sector in Ghana.’
 Nederlandse bedrijven zijn niet per se gericht op lokale capaciteits-
ontwikkeling, stelt Uytewaal. ‘Nederlandse kennis is niet zomaar in een an-
dere context toepasbaar, dus kennis en innovatie moeten lokaal ontwikkeld 
worden. Kennis kan best een exportproduct zijn, maar dan wel door inten-
sieve samenwerking met kennisinstellingen en overheden die zelf het  
ownership hebben.’ 
 Uytewaal is ook kritisch over de nieuwe publiek-private fondsen, zoals 
het Fonds Duurzaam Water. ‘Het is een nieuwe vorm van door Nederland 
gestuurde samenwerking. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de meer-
waarde van PPP-projecten en naar de vraag of ze gaan werken. Ook niet of 
publiek-private samenwerking van Nederlandse organisaties in ontwikke-
lingslanden de slimste manier is om dingen voor elkaar te krijgen op een 
duurzame manier, of dat alternatieven slimmer zijn.’ De lovende woorden 
over PPP’s lijken volgens haar vooralsnog gebaseerd op wishfull thinking. 

Springplank
Verschillende geïnterviewden vinden dat het bedrijfsleven zich meer zou 
kunnen richten op ontwikkelingssamenwerking. Jacqueline Barendse (NWP 

Measlandkering

en WASTE): ‘De topsector is nu vooral gericht op de promotie van grote 
waterwerken, van maritieme werken en deltatechnologie. Dat snap ik, want 
daar is geld mee te verdienen. En daar is ook niks mis mee. Maar de ontwik-
kelingskant, water en sanitatie op lokaal niveau, raakt daardoor wel een 
beetje uit beeld.’ 
 Ook Sjef Ernes, directeur van Aqua for All, denkt dat de topsector zich 
meer zou moeten richten op wat hij noemt de ‘armoedemarkt’. Ernes mag 
regelmatig aanschuiven bij het topteam water. Hij wordt gezien als de scha-
kel tussen water-ngo’s en de topsector. ‘Ik ben positief over de koppeling 
van de topsector aan ontwikkelingssamenwerking. Maar ik denk dat er nog 
meer in zit. Mijn boodschap aan de topsector is: interesseer je voor de base 
of the pyramid met haar vier miljard consumenten. Er is een heel grote 
markt te winnen aan de onderkant. Mensen zijn bereid te betalen voor 
schoon water. Bedrijven moeten duidelijker laten zien wat mensen terug-
krijgen voor schoon water, namelijk gezondheid. En dat kunnen ze het 
beste samen met ngo’s doen. Zij hebben kennis van de armoedemarkt, we-
ten hoe mensen in arme omstandigheden beslissingen nemen.’
 ‘Het wordt wel eens onderschat hoe belangrijk ontwikkelingssamen-
werking is voor de BV Nederland’, zegt ook Gerhard van den Top van Vitens 
Evides International. ‘Als wij goed contact hebben met de lokale overheid, 
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maakt dat het eerste contact voor een bedrijf veel makkelijker.’ Die spring-
plank voor het Nederlandse bedrijfsleven via Nederlandse drinkwaterbedrij-
ven is nu nog beperkt. Waterleidingbedrijven mogen volgens de wet name-
lijk maar 1 procent van hun publiek geld investeren in ondernemingen in 
het buitenland, om het risico te beperken voor de aandeelhouders, gemeen-
te en provincies. In opdracht van de topsector is onderzocht welke moge-
lijkheden er zijn om dit te verruimen. Dit heeft geleid tot het rapport Rem-
brandt Water, dat in maart is uitgekomen. Huis in ‘t Veld: ‘Er blijken 
juridische mogelijkheden om meer te investeren en zo meer gebruik te ma-
ken van Nederlandse kennis in het buitenland.’ Daarbij gaat het niet om de 
armste ontwikkelingslanden, maar juist om landen als China, Brazilië, Rus-
land en India, de BRIC’s. 

Dominant
Er is dan wel discussie over de koppeling tussen topsector en ontwikkelings-
samenwerking op het gebied van WASH, feit is dat er al veel samenwerking 
en ervaring is op dit gebied. Dat lijkt anders te liggen als het gaat om effi-
ciënt watergebruik in de landbouw en veilige delta’s. ‘Ik zou de link tussen 
topsector en ontwikkelingssamenwerking ook graag leggen, maar ik zie 
hem niet altijd’, zegt Daniëlle Hirsch, directeur van Both ENDS. Deze ngo 
versterkt milieu- en maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden, 
ook op het gebied van water. Als het gaat om WASH ziet ook Hirsch de voor-
delen van de samenwerking tussen ngo’s en bedrijven. ‘Door goed samen te 
werken, bereik je meer mensen.’
 Dat is heel anders bij ‘groot water’, denkt Hirsch. Bij grootschalige pro-
jecten op het gebied van stroomgebiedbeheer, landbouw, mijnbouw of de 
maritieme sector ‘zijn belangen veel vaker tegengesteld. De Nederlandse 
baggersector is dominant op de wereldmarkt. Die bedrijven hebben een 
zware stem bij het bepalen van de inzet van de topsector. Nederland heeft 
veel ervaring met grote projecten met inspraak van de lokale bevolking en 
met duurzaamheid. Maar daar zet de topsector niet op in. Integendeel, bij 
de export van ‘groot’ waterwerk blijft die inspraak vaak achterwege.’ Hirsch 
noemt als voorbeeld een Nederlands bedrijf dat in Brazilië op dit moment 
met steun van de Nederlandse overheid een haven aanlegt. ‘Die aanleg 
heeft grote negatieve gevolgen voor de bevolking, en het bedrijf heeft niet 
zijn best gedaan om de bevolking naar haar mening te vragen.’ 
 Hirsch ziet het als een gemiste kans dat de topsector inzet op de export 
van hardware, en niet van kennis. Want die kennis heeft ons land ook: op 
het gebied van het organiseren van participatie en integraal beheer, waarin 
alle belanghebbenden meepraten. ‘De waterschappen zijn het eerste demo-
cratische orgaan in de Nederlandse geschiedenis. Hierin praten boeren en 
anderen samen over de verdediging tegen water en de verdeling ervan. 
Nederland is daar erg goed in, en van die kennis en ervaring kunnen veel 
landen wat leren.’ Maar dat ziet Hirsch niet terug in de internationalise-
ringsvisie van de topsector. ‘Daarin gaat het alleen om de export van hard-
ware. De topsector wordt gedreven door een klein aantal grote bedrijven 
met grote projecten. Lokale inspraak is voor hen niet altijd prettig.’ 
 De Nederlandse overheid kan volgens Hirsch meer voorwaarden stellen 
aan bedrijven. ‘In de watersector wordt veel publiek geld gestoken. Neder-
land geeft 8 miljard euro per jaar aan exportkredietverzekeringen, onder 
andere aan bedrijven die waterprojecten in het buitenland uitvoeren.’ Be-
drijven moeten zich dan wel houden aan de OESO-normen op het gebied van 
duurzaamheid en transparantie. ‘Maar het bedrijf dat de exportkredieten 
uitvoert, heeft daarvoor maar twee mensen in dienst. Dat kan natuurlijk 
niet’, zegt Hirsch. 

De watersector in cijfers

Ondanks de crisis groeit de Nederlandse 
watersector weer iets, vertelt Lennart Silvis, 
directeur van het het Netherlands Water 
Partnership (NWP). De export van watertechno-
logie en deltatechnologie groeide van 4,5 
miljard euro in 2000 naar 6,7 miljard euro in 
2008. Daarna daalde de export een beetje door 
de crisis, maar de laatste jaren is ze weer 
gegroeid. De export vormt zo’n 40 procent van 
de totale omzet van de Nederlandse watersector, 
die (exclusief de maritieme sector) goed is voor 
17,2 miljard euro. Dat is werk dat direct met 
water van doen heeft. ‘Als je bekijkt wat het 
belang van water als hulpbron is, blijkt dat 17 
procent van de Nederlandse economie afhanke-
lijk is van water. Denk aan de scheepvaart, 
visserij en landbouw’, zegt Silvis. 
 Wereldwijd wordt er tussen de 400 en 500 
miljard euro verdiend met waterwerken. ‘We 
verwachten een groei van ongeveer 5 procent’, 
vertelt Silvis. ‘Door bevolkingsgroei, maar ook 
door klimaatverandering. Die ontwikkelingen 
maken investeringen nodig in veiligheid en 
leefbaarheid.’
 In de deltatechnologie werken ongeveer 32 
duizend mensen. De meesten werken in de 
waterbouw, denk aan kustontwikkeling, 
havenbouw en baggeren. Ongeveer zesduizend 
mensen werken aan het beheer van rivieren, 
grondwater, oppervlaktewater en de kwaliteit 
van water, en vierduizend aan water en 
natuurbeheer. Deze mensen werken bij 
bedrijven, maar ook bij Rijkswaterstaat, 
waterschappen, provincies en gemeenten. 
  Naar schatting 25 duizend mensen werken 
in de watertechnologie (drinkwatervoorziening, 
industriële watervoorziening en -afvoeren, 
zuivering of hergebruik van afvalwater van 
huishoudens of industrie). Grootste werkgevers 
zijn bedrijven die apparatuur en systemen 
leveren en ontwikkelen. Daarnaast werken er in 
deze sector veel mensen in de aannemerij. Ook 
werkt een aanzienlijk deel als adviseur of 
onderzoeker bij ingenieursbureaus en kennisin-
stellingen. De Nederlandse drinkwaterbedrijven, 
met provincies en gemeenten als aandeelhou-
der, werken op het gebied van watertechnolo-
gie. 
 Met ongeveer 130 duizend werknemers is de 
maritieme sector de grootste deelsector. Hierin 
gaat het om de scheepvaart en scheepsbouw, 
zeehavens, vaargeulen, offshore booreilanden 
en windmolenparken op zee. 
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Van geen kwaad bewust
‘Als dat publieke geld wél gekoppeld zou zijn aan voorwaarden op het ge-
bied van transparantie en lokale participatie, zou er veel bereikt kunnen 
worden’, stelt Hirsch. Wanneer het bedrijfsleven daar niet in investeert, 
‘verwordt maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een vrijwillige oe-
fening. Het zou het Nederlandse bedrijfsleven toekomstgericht maken als 
het oog zou hebben voor transparantie en lokaal goed bestuur. Want er 
staat nogal wat werk op stapel wereldwijd.’ Het verbaast Hirsch dat juist 
Nederlandse bedrijven een sterke lobby voeren om regelgeving over trans-
parantie en participatie tegen te gaan.
 Hans Huis in ‘t Veld, boegbeeld van de topsector, is zich van geen 
kwaad bewust en ontkent dat Nederlandse bedrijven in het buitenland wei-
nig oog zouden hebben voor mens en milieu. ‘De grote waterbouwers en 
ingenieursbureaus zijn juist kien op milieu en lokale aanwezigheid en be-
trokkenheid. Nederland is sterk in duurzaamheid, dat onderscheidt ons 
juist van buitenlandse concurrenten.’ 
 Dat zegt ook Kitty van der Heijden, directeur DME (directie milieu en 
energie) en ambassadeur duurzame ontwikkeling bij het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken. ‘De kracht van Nederland is het overlegmodel en de focus 
op lange termijn en duurzaamheid. De watersector in Nederland is te duur 
om op prijs te concurreren met China of India.’ Daarom moet Nederland 
inzetten op duurzaamheid: niet alleen een rivier uitbaggeren, maar die ook 
onderhouden. Geen drinkwatersysteem voor een paar jaar, maar voor altijd. 
‘Als je dat wilt verkopen, moet je wel doen aan lokale consultatie, publieke 
verantwoording en duurzaamheid. Bij belangentegenstellingen moet de 
politiek een knoop doorhakken. Belangentegenstellingen moeten zichtbaar 
en bespreekbaar gemaakt worden, zodat de politiek een keuze kan maken. 
En alles wat met ODA-middelen gebeurt, moet gericht zijn op hulp aan 
kwetsbare mensen.’
 Van der Heijden denkt dat de ontwikkelingssector en de topsector veel 
aan elkaar kunnen hebben. ‘Op het snijvlak van commercie en ontwikke-
lingssamenwerking proberen we met PPP’s de kracht van de private sector 
in te zetten ten behoeve van het publieke belang. Maar ik wil benadrukken 
dat het Fonds Duurzaam Water geen gebonden hulp is. Het is geen wet van 
Meden en Perzen dat Nederlandse bedrijven betrokken worden.’ 

Sexy en spannend
Samenwerking tussen ngo’s, bedrijven, overheden en kennisinstellingen is 
als het dansen van de tango, zegt Van der Heijden. ‘Het is sexy en spannend 
om met nieuwe partners te dansen. Het kan erg snel gaan, je weet welke 
richting je op wilt. Maar je gaat op elkaars tenen staan, dat is onvermijde-
lijk.’ Zijn bedrijven, waterschappen en ngo’s binnen WASH-projecten al ja-
ren gewend om samen te werken, binnen deltatechnologie waren de ‘werel-
den jarenlang gescheiden’, brengt Van der Heijden in herinnering. 
 Toch gaat de overheid de middelen de komende tijd verschuiven, van 
WASH naar waterveiligheid (delta’s en stroomgebiedbeheer) en waterzeker-
heid (efficiënt watergebruik, met name in de landbouw). ‘We gaan de fi-
nanciën meer in balans brengen.’ In de eerste ronde van het Fonds Duur-
zaam Water is dat nog niet gebeurd. De meeste projecten die gehonoreerd 
zijn, gaan over WASH, twee gaan over efficiënt watergebruik in de land-
bouw, en geen enkele gaat over delta’s. De voorstellen die binnenkwamen 
op het gebied van rivierbeheer of waterveiligheid hebben het niet gehaald. 
Redenen hiervoor waren dat het partnerschap nog niet sterk genoeg was, of 
dat het lastig bleek een goed verdienmodel te vinden. In een aantal pro-
gramma’s voor drinkwatervoorziening is het beheer van het stroomgebied 
overigens wel meegenomen in de uitvoering.
 ‘Er zijn grote uitdagingen in de toekomst die we niet zonder de private 
sector aankunnen’, zegt Van der Heijden. ‘Water wordt schaars. Twee derde 
van de mensheid krijgt in 2020 op een of andere manier te maken met wa-
terschaarste, 2 miljard mensen met absolute waterschaarste. Dat gaat lei-
den tot een teruggang in welvaart en welzijn. Daarbij moeten we 9 miljard 
mensen gaan voeden en komen er meer steden met een grotere midden-
klasse die meer energie gaat gebruiken. Om dat aan te kunnen, moeten we 
de synergie zoeken tussen bedrijfsleven, overheid en ngo’s. Dat doen we 
onder andere met het Fonds Duurzaam Water. Maar als er ODA-middelen 
geïnvesteerd worden in PPP-projecten, dan moet die synergie gericht zijn op 
armoedebestrijding en niet op handelsbevordering. De armsten lopen de 
grootste risico’s op te veel of te weinig water. Het is mijn taak om hen te be-
schermen.’

De Oosterscheldekering, onderdeel van de beroemde Nederlandse deltawerken in Zeeland
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M
et een geïmproviseerde schop 
spit ze de zwarte grond in een 
razend tempo om. Nee, hier ook 
niet, een stukje verder proberen. 
Zit hier eigenlijk wel een water-

meter? Misschien heeft deze Afrikaanse moeder 
wel een illegale wateraansluiting in haar tuin. 
Een illegale aftakking komt nog steeds voor, hoe-
wel de controle daarop sterk verscherpt is. Het 
zweet staat op haar gezicht, vast ook door de 
hoge luchtvochtigheid. Vooruit, nog een poging, 
ze is ervan overtuigd dat de watermeter hier 
moet zitten. Opnieuw vliegt grond de lucht in. En 
ja, eindelijk zien we de bovenkant van de water-
meter. Door de recente overstromingen was die 
verstopt onder een verse laag zand. 
 In dit Portugees sprekende land, aan de 
oostkant van het Afrikaanse continent, is veilig 
drinkwater nog lang niet overal de standaard. In 
Xai Xai is het echter niet meer weg te denken uit 
het dagelijks leven. De historie van dit succes 
begint ruim acht jaar geleden. 

Gedoemd 
Na de burgeroorlog in Mozambique werd de we-
deropbouw in 2000 en 2001 ruw verstoord door 
overstromingen die de waterinfrastructuur in 
een aantal steden aan de kust vernietigden. 
Daardoor, en door de toenemende urbanisatie, 
hadden grote delen van onder andere Xai Xai 
geen toegang tot drinkwater. Werk aan de winkel 
voor ngo’s. Begin 2003 kende de African Deve-
lopment Bank een flinke lening toe aan de lokale 
waterbedrijven in Mozambique voor grote infra-
structurele projecten. FIPAG, de lokale waterin-
vesterings- en assetmanagementorganisatie in 
Mozambique, was eigenaar van de investerings-
projecten en verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring. De Nederlandse ambassade in Maputo, al 
jaren actief donor in de watersector, constateer-

de dat de lokale waterbedrijven niet de capaciteit 
hadden om die grote verantwoordelijkheden te 
managen. Een mooi project leek gedoemd te mis-
lukken. 
 In datzelfde jaar waren de waterbedrijven 
Vitens en Evides zich aan het oriënteren op inter-
nationale projecten om verder inhoud te geven 
aan hun agenda van corporate social responsibi-
lity. De ambassade zag kansen en koppelde de 
Nederlandse waterbedrijven aan FIPAG en de lo-

kale waterbedrijven. Begin 2004 was het publiek-
private partnerschap een feit. Het doel was om in 
vier steden autonome waterbedrijven te creëren 
voor een veilige watervoorziening voor de bevol-
king. De exploitatie- en onderhoudskosten 
moesten gedekt worden met de inkomsten van 
wateraansluitingen. Technische en commerciële 
capaciteitsopbouw zijn de speerpunten van Vi-
tens Evides International (VEI) in het partner-
schap. 
 Als slagroom op de taart is er voor kleine wa-
terprojecten, zoals de aanleg van publieke wa-
terpunten, een fonds beschikbaar van Water for 
Life. Deze stichting, gefinancierd door klanten 
en bedrijven uit het verzorgingsgebied van Vi-
tens en Evides, richt zich op projecten voor 

Uit de kranen in de stad Xai Xai in Mozambique stroomt 
veilig drinkwater. Tussen 2004 en 2012 hebben lokale 
waterbedrijven hier samen met  de Nederlandse water-
bedrijven Vitens en Evides hard aan gewerkt. Nu moeten  
de lokale waterleveranciers op eigen benen staan.  
Is dit een haalbare kaart?

tekst  Esther Kersten

drinkwater en sanitatie in armere stadsdelen. Ze 
financiert deze projecten samen met Aqua for 
All. De projecten worden uitgevoerd onder lei-
ding van VEI International, zodat het gedoneer-
de geld aan de projecten kan worden besteed.  

Versleten rubbertjes
Bij de opstart van het project was VEI druk met 
de operationele ondersteuning, zoals het uitvoe-
ren van technisch onderhoud. Voor een Neder-
lands waterbedrijf is het heel logisch om bijvoor-
beeld te controleren of de waterleidingen nog in 
goede staat zijn, lekkages te detecteren en ver-
sleten rubbertjes te vervangen. In Mozambique 
daarentegen kom je pas in actie als er iets kapot 
is en een grote groep mensen er last van onder-
vindt. De lokale waterbedrijven hadden geen idee 
dat verloren water ook verloren geld betekent. 
 Van het opgepompte water was in 2004 on-
geveer 50 procent ‘vermist’, bijvoorbeeld door-
dat er weinig watermeters waren geïnstalleerd en 
water verloren ging via kapotte leidingen. Het 
aanleren van management en commerciële vaar-
digheden was dan ook de grootste uitdaging voor 
de specialisten van VEI en de lokale werknemers. 
Samen trokken ze veel tijd uit voor de ontwikke-
ling van een businessplan, het opzetten van mo-
nitoringsystemen, het analyseren en interprete-
ren van gegevens. Maar ook voor het gebruik van 
technische en commerciële software, zodat ze 
correcte rekeningen konden versturen en beta-
lingen konden bijhouden. Alles wat nodig is om 
een waterbedrijf te runnen dus – ga er maar aan 
staan.
 Het partnerschap liep eind 2012 ten einde. 
De lokale projectleider van VEI, Wiebe Berkhout, 
geeft aan dat het gebrek aan capaciteit om inves-
terings- en budgetplannen te maken de grootste 
uitdaging blijft. De waterbedrijven weten niet 
goed hoe ze het geld het beste kunnen investe-
ren. Ze houden namelijk voor het eerst aan het 
eind van de maand geld over.
 Het partnerschap had tot doel autonome wa-
terbedrijven te creëren. Bij een dergelijke doel-
stelling hoort een lange adem. Met name ge-
dragsverandering en het ontwikkelen van een 
ondernemershouding kost tijd. In dit voorbeeld is 
acht jaar de tijd genomen, geen luxe om tot een 
duurzaam resultaat te komen. Gedurende het pro-
ject moet je flexibel zijn om je ondersteuning af te 
stemmen op veranderende omstandigheden en 
plannen. Die kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt 
worden doordat de centrale overheid taken neer-
legt of weghaalt bij de lokale waterbedrijven, door 

Voor iedereen een slok uit de kraan

Voor het eerst  
houden water-
bedrijven aan 
het eind van de 
maand geld over
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is duidelijk bedreven met de software die inzicht 
geeft in het netwerk en het onderhoud. Bij de ba-
lie van het waterbedrijf staan dagelijks rijen 
mensen om hun waterrekening te betalen. Ook bij 
spontaan bezoek in de wijk kunnen bewoners hun 
waterrekening op verzoek tonen, die ook nog 
eens klopt met de stand van de watermeter van 
hun huisaansluiting. De mensen van VEI hebben 
goede resultaten geboekt. Ook de lokale werkne-
mers hebben volop vertrouwen in de toekomst 
zonder de permanente aanwezigheid van VEI. 

 Echter, cruciale wijzigingen kunnen het ef-
fect van acht jaar ondersteuning tenietdoen. 
Denk aan een wijziging in de structuur van de 
Mozambikaanse watersector of het vertrek van 
opgeleide werknemers van de lokale waterbedrij-
ven naar andere sectoren. Dit is een risico dat VEI 
zou kunnen ondervangen door zich er permanent 

de organisatiestructuur van de lokale waterbedrij-
ven of door natuurinvloeden zoals overstromingen 
en droogtes. Daarnaast komen de specialisten van 
VEI met Nederlandse oplossingen, waar de auto-
matisering ver is doorgevoerd. Mozambique 
opereert in een omgeving waarin computers en ICT 
nog maar beperkt beschikbaar zijn. Aanpassingen 
zijn dus noodzakelijk. Al deze factoren staan vaak 
nog onvoldoende op het netvlies van de betrok-
kenen. In de uitvoering is de inzet van een lokale 
VEI-projectmanager cruciaal gebleken. Hierdoor 

heeft VEI als partner direct zicht op de lokale situ-
atie en kan het bedrijf meteen reageren wanneer 
dat noodzakelijk is. 

Een duurzaam resultaat 
De huidige bedrijfsvoering van het waterbedrijf 
in Xai Xai is indrukwekkend. De technische dienst 

Voor iedereen een slok uit de kraan
te vestigen. Maar VEI wil geen eigen business op-
zetten in Mozambique, het bedrijf is betrokken 
vanuit haar visie op corporate social responsibili-
ty. De rol van het bedrijf loopt ten einde, maar 
VEI zal niet volledig verdwijnen uit Xai Xai. De 
lokale waterbedrijven mogen ook komend jaar 
aankloppen voor tijdelijke ondersteuning. 
 Helaas valt er geen eenduidige uitspraak te 
doen over de waarde van publiek-private part-
nerschappen (PPP’s) in de watersector. Zoek en 
je zult zowel successen als mislukkingen vinden 
– die liggen in partnerschappen dicht bij elkaar. 
Je hebt immers met diverse organisaties en men-
sen te maken die allen een eigen belang, een ei-
gen belevingswereld en een eigen achtergrond 
hebben. 
 Partnerschappen stranden wanneer het ge-
zamenlijke doel niet bij alle partners prioriteit 
heeft of wanneer het doel niet wordt uitgewerkt 
zoals ze zelf hadden bedacht.
 In Xai Xai kun je stellen dat de individuele 
partijen alleen nooit zo ver gekomen waren en 
dat de partijen elk een eigen belang hadden om 
in het partnerschap te stappen. Dát is de basis 
van een succesvol partnerschap. Daarnaast ligt 
het succes ervan in de rolverdeling: elke partner 
is betrokken vanuit zijn eigen corebusiness. 
 FIPAG en de lokale waterbedrijven leveren 
het water. De Nederlandse ambassade bemiddelt 
met haar kennis van de Mozambikaanse water-
sector. De Nederlandse waterbedrijven zetten 
hun expertise in om bedrijfsmatig een wateror-
ganisatie te runnen. De African Development 
Bank, het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Water for Life hebben fondsen voor grote en 
kleine investeringsprojecten. In dit partnerschap 
bleek deze rolverdeling ontzettend goed te wer-
ken. 
 En het allerbelangrijkste: ik sprak zeer tevre-
den klanten van het waterbedrijf met een water-
aansluiting in hun eigen tuin. Toegang tot veilig 
drinkwater lijkt niet meer weg te denken uit het 
dagelijks leven in Xai Xai.

Esther Kersten is duurzaamheidsprofessional. Ze werkt 
voor Vanderlande Industries aan duurzame innovaties. 
Haar MVO-carrière is begonnen bij DSM, waar ze betrok-
ken was bij het partnerschap met het Wereldvoedselpro-
gramma van de VN. Haar passie voor een duurzame we-
reld en PPP’s is een leidraad geweest in haar verdere 
loopbaan, waar ze als freelancer voor diverse bedrijven 
en ngo’s heeft gewerkt. In 2012 heeft ze gedurende een 
jaar door Afrika gereisd en diverse PPP's bezocht.
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Esther Kersten bekijkt de kaart samen met medewerkers van 
het lokale waterbedrijf in Mozambique
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Simpele 
oplossingen 
voor 
regenwater

W
ater’, zegt Basja Jantowski, ‘daar kun je mee creëren. 
Voedsel, leven, gezondheid. Maar water kan ook heel 
bedreigend zijn. Dat dubbele vind ik mooi, water verdient 
respect.’
Basja Jantowski is senior programme officer bij de RAIN 

Foundation en dus praten wij uitvoerig over het opvangen van regenwater. 
In veel landen een nogal veronachtzaamd waterspecialisme, wellicht vooral 
omdat het zo gewoon is.
 Basja Jantowski heeft voor RAIN veel in Ethiopië, Oeganda en Nepal 
gewerkt. ‘Lokale overheden erkennen regenwater vaak niet als bron van 
drinkwater. Ze denken er niet aan, er is geen budget voor en het is 
bijvoorbeeld in Nepal ook geen traditie om stilstaand water te drinken, 
water moet stromen.’ 
 Maar in gebieden waar het grondwater heel diep zit of de rivieren sterk 
vervuild zijn, biedt regenwater prachtige kansen. ‘We creëren en versterken 
lokale netwerken van ngo’s, bedrijven en overheden, die gezamenlijk 
regenwaterprojecten promoten en uitvoeren. Met het bouwen van 
regentanks alleen ben je er niet, er moeten bijvoorbeeld ook de juiste 
wetten en regelgeving zijn.’

Simpele oplossing
Basja Jantowski praat er enthousiast over. ‘Het leuke van regenwater vind 
ik dat de oplossing zo simpel is. Je hebt er geen hightech systemen voor 
nodig. Een afvoer vanaf het dak, een tank of een poel naast je huis, en het 
werkt. Ik ben zelf heel erg van het eenvoudige, van iets dat simpel is, maar 
goed aansluit bij de lokale context. In Nepal is het mooie dat mensen iets 
nieuws snel overnemen, ze zijn sterk in het samen iets opbouwen. Ik heb 
een idee en zij versterken het. Of zij hebben een idee en ik sluit me daarbij 
aan.’ 
 Bij haar werk in een land als Nepal draait het steeds weer om de vraag: 
hoe krijgen dorpelingen op een simpele manier veilig drinkwater? ‘Het 
betekent zoveel. Bijvoorbeeld: jonge meisjes kunnen ’s morgens vroeger 
naar school omdat ze niet een eind hoeven te lopen voor water. Op de 
gladde hellingen in Nepal is water halen nog gevaarlijk ook. De putten of 

bronnen zijn soms ook zo ver weg dat de meisjes die water halen er moeten 
blijven overnachten en ook dat is soms onveilig.’

Gefilterd
RAIN houdt zich ook bezig met het vasthouden van regenwater in het 
landschap. Via een bepaalde manier van ploegen gutst het water 
bijvoorbeeld niet snel naar het dal. En door het aanleggen van zanddammen 
in beddingen van rivieren, die een groot deel van het jaar droogstaan, 
wordt meer water in het gebied vastgehouden. Zodat het er alom groeit en 
bloeit en het water, mooi gefilterd door de zandige bodem, ook als 
drinkwater kan worden opgepompt. 
 Basja werkt actief mee aan de promotie van het 3-R-concept: recharge 
(het aanvullen van het grondwater), retention (het opslaan van water) en 
re-use (hergebruik van water). ‘Hoe kunnen we in het landschap gebruik 
maken van alle kansen die er zijn, rekening houden met de lokale vraag en 
context én ervoor zorgen dat zowel de mens als de natuur gebaat zijn bij de 
wijze van watervoorziening? Het is nu tijd voor duurzame oplossingen op 
milieu, sociaal en financieel gebied.’
  ‘Water’, zegt Basja Jantowski, ‘schept veel kansen. Het mooie van water 
is ook: het zoekt zijn eigen weg.’

Soms zijn oplossingen simpel. Vang 
bijvoorbeeld regenwater op om te gebruiken 
als drinkwater. Basja Jantowski van RAIN 
ziet talloze mogelijkheden met regenwater. 

tekst  Tony van der Meulen

Naam Basja Jantowski
Geboortedatum 23 oktober 1980
Geboorteland Nederland
Huidige woonplaats Utrecht
Huidige functie senior programme officer
Werkervaring medewerker Beleid & Onderzoek, 
Waterschap Roer en Overmaas, medewerker 
Advies, Waterschap Roer en Overmaas, 
programme officer, RAIN Foundation, senior 
programme officer, RAIN Foundation
Opleiding Fysische Geografie, Universiteit 
Utrecht
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Geschenk 
uit de hemel

over Nepal trekt, ‘oogst’ je het regenwater. Daar 
kun je in de droge periode vervolgens weer ge-
bruik van maken. 
 In de bergdorpen van Nepal, daar waar geen 
waterleidingen liggen, is de waterschaarste het 
meest kritiek. Geïsoleerd als de bewoners hier 
leven, zijn ze het meest kwetsbaar voor de gevol-
gen van klimaatverandering en ontbossing.  
De bevolkingsgroei en de verstedelijking beteke-
nen een druk op de watervoorraden. De schom-
meling van droge en natte seizoenen maakt de 
beschikbaarheid van de waterbronnen nog wis-
selvalliger. In dorpen die nog niet zo gek lang 
geleden hun eigen waterbron hadden, moet men 
steeds verder in het dal afdalen om water te vin-
den. Hier, in de meest afgelegen nederzettingen, 
lijkt zich uit noodzaak nu een kleine blauwe revo-
lutie te voltrekken. 

Verbluffend
Vanuit het moerassige Nepalganj, ver van de toe-
ristische trekkingroutes, slingeren we in onze 
Indiase 4x4 omhoog langs de rijstterrassen. Als 
we de laatste haarspeldbocht achter ons hebben 
gelaten, blinken de aluminium golfplatendaken 
van Kubinde ons tegemoet. Dat zijn de daken van 
de huishoudens die via BSP-Nepal een tank op 
hun dak hebben geplaatst om regenwater op te 
vangen. 
 Het traditionele riet heeft plaatsgemaakt 
voor aluminium en de daken zijn voorzien van 

REPORTAGE

Wat als er geen of ongezond water uit de kraan komt? Dan vang je 
regenwater op. Een eenvoudige oplossing zorgt soms voor een revolutie, 
blijkt in Nepal. Hier ontstaan duurzame en zelfvoorzienende initiatieven 

om regenwater, poep en plas te hergebruiken.
tekst Sarah Haaij

J
e schrijft een artikel over water in Ne-
pal?’ De afwezige blik van de souvenir-
venter maakt plaats voor een goed- 
keurende grijns. Terwijl ik de roepies 
tel, zet hij zijn bontgekleurde mutsje 

af. Dan duwt hij onverwachts zijn jonge, maar 
slechts met plukjes haar bedekte, schedel onder 
mijn neus. ‘Er is water genoeg in dit land, maar 
wat er hier in Kathmandu uit de kraan komt, 
maakt je ziek en je haren vallen er spontaan van 
uit!’ Of ik dat alsjeblieft ook voor hem wil op-
schrijven. 
 De kalende verkoper legt in één zin de vinger 
op de zere plek. Nepal zit niet verlegen om water-
voorraden en het heldere, gebottelde Himalaya-
water smaakt bij elke slok naar meer. Maar die 
voorraden zitten diep weggestopt en het ont-
breekt dit land aan de middelen en infrastructuur 
om ze aan te boren en via waterleidingen te ver-
voeren naar huishoudens. 
 Zeker rond deze tijd van het jaar, twee maan-
den voor de regenperiode, is de watersituatie in 
het land kritiek. Vanuit het vliegtuig is te zien 
hoe het rivierennet in Nepal heeft plaatsgemaakt 
voor uitgedroogde zandbanken. Elke tien dagen 
komt er precies 1 uur lang water uit de kraan. 
Voor hen die zijn aangesloten op het waterlei-
dingnetwerk is dat het moment om de tanks op 
het dak zo vol mogelijk te laten lopen. Vervol-
gens zingen zij het met de opgespaarde liters 
weer anderhalve week uit. 

Revolutie
Het leidingensysteem is verouderd en dat komt 
de kwaliteit van het water niet ten goede. Ook de 
fotograaf, Pradip, zegt dat hij het water altijd 
eerst kookt voor hij er iets mee doet, of dat nu 
wassen of drinken is. Zijn voorkeur gaat echter 
uit naar het water dat hij zelf opvangt in zijn re-

genwaterton op het krappe balkon van zijn flatje 
in Kathmandu. 
 Pradip is niet de enige die de duurzame po-
tentie van regen heeft (her)ontdekt. De Nepale-
se organisatie BSP-Nepal (Biogas Sector Partner-
ship) voert sinds 2004 een Rain Water Harvesting 
programma uit samen met de Nederlandse part-
nerorganisatie RAIN Foundation. De methode is 
eenvoudig: in de drie maanden dat de moesson 

‘ Het water 
smaakt goed 
en we worden 
er niet ziek 
van’

‘
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Een Nepalese vrouw vult een emmer met regenwater uit kraan. Dit simpele concept zorgt in Nepal  
voor een revolutie

kunststof dakgoten en een afvoerpijp. De pijp 
komt uit op een grotendeels ingegraven beton-
nen tank met een inhoud van 10.000 liter. Dat 
klinkt misschien als een behoorlijke hoeveelheid 
voor één huishouden, maar als je daar het ge-
bruik van de gemiddelde Nederlander naast legt 
(123 liter per dag, 45.000 liter per jaar) blijkt dat 
ineens spaarzaam. 
 In Kubinde gebruikt Medan, de trotse eige-
naar van een van de eerste regenwatersystemen 
in het dorp, zijn water bovendien niet alleen om 
te koken en te wassen, maar ook voor de irrigatie 
van zijn gewassen en de verzorging van het vee. 
En sinds kort drinkt ook het hele gezin gulzig van 
het opgevangen water. ‘Eerst was ik bang dat de 
investering zinloos zou zijn. Maar het water 

smaakt goed en we worden er niet ziek van’, 
glundert de boer. ‘Mijn vrouw zegt zelfs dat het 
zachter is en dat ze veel minder water nodig 
heeft voor de was!’ 
 Het verbluffend simpele regenwaterconcept 
heeft verandering gebracht in het dorp. De vrou-
wen en kinderen zijn vele uren minder tijd kwijt 
met het halen van water. Daardoor kunnen ze de 
zorg voor meer vee op zich nemen, of de moes-
tuin uitbreiden en gewassen voor de verkoop ver-
bouwen, vertellen ze – hoewel ze er zelf lachend 
aan toevoegen dat het nu eerst eens tijd is om 
van hun welverdiende rust te genieten. 
 Een andere bijkomstigheid is dat er door de 
beschikbaarheid van water ook aan hygiëne kan 
worden gewerkt. Er is water om de handen te 

wassen, bovendien kan het gebruikt worden voor 
latrines met een put, zodat uitwerpselen niet 
meer in beekjes terecht komen. Zo profiteren de 
nederzettingen benedenstroom van hygiënischer 
water. Even simpel en effectief als het regenwa-
terconcept en de systemen vullen elkaar aan: de 
mest van het vee en de inhoud van het toilet 
worden opgevangen in een tank.  

Offeren
Indira Shakya, de technisch adviseur van BSP-
Nepal, gaat al langer mee in de Nepalese water- 
en energiesector en is mijn wandelende vraag-
baak tijdens deze reis. Zij weet maar al te goed 
dat de beginjaren van het Rain Water Harvesting 
programma (RWH) niet gemakkelijk waren. 
 Hoe logisch het gebruik van regenwater ook 
klinkt, tien jaar geleden was het in Nepal voor 
iedereen nieuw en moest er de nodige scepsis 
worden overwonnen. ‘Hier in Nepal moet water 
stromen. Een traditioneel gebruik is om ‘s och-
tends het eerste water van die dag aan de goden 
te schenken. Met een regentank staat het water 
stil en heb je bovendien geen eerste water om te 
offeren.’ 
 Ook geven mensen in Nepal de voorkeur aan 
nieuwe en hightech systemen in plaats van een 
‘basic’ systeem zoals het opvangen van regenwa-
ter: ‘Als iets van hier komt, hoeven ze het niet’, 
zegt Indira. ‘Ze willen glimmende techniek uit 
het Westen, automatische pompen en beton.’ Bij 
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FIETS slaat aan

De FIETS-strategie van de Dutch 
WASH Alliance, een alliantie van 
zes ngo's, is niet onopgemerkt 
gebleven. Anno 2013 is er ook bij 
donoren behoefte om 
ontwikkelingsprogramma’s te 
beoordelen op hun duurzaamheid 
en bestendigheid op de lange 
termijn. DGIS heeft de FIETS 
inmiddels in gebruik genomen. 
Subsidieaanvragen bij het Fonds 
Duurzaam Water, voor publiek-
private samenwerking in de 
watersector, worden getoetst op de 
vijf aspecten van duurzaamheid: is 
het programma financieel, 
institutioneel, ecologisch, 
technisch en sociaal duurzaam 
(FIETS)? Als het aan de Dutch 
WASH Alliance ligt, wordt FIETS 
straks ook gebruikt voor het 
inrichten van 
ontwikkelingsprogramma’s buiten 
de watersector, bijvoorbeeld bij 
voedselzekerheid
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elkaar. Dit sluit aan op FIETS, de programma-
strategie van de Dutch WASH Alliance (Simavi, 
Akvo, AMREF Flying Doctors, ICCO, RAIN en WAS-
TE). FIETS staat voor vijf duurzame elementen 
die in een water-, sanitatie- en hygiëneprogram-
ma aanwezig moeten zijn om de resultaten ook 
op de lange termijn te kunnen garanderen: fi-
nancial, institutional, environmental, technical 
and social sustainability. 
 Een fiets voor de watersector dus? Ja, zegt 
Basja Jantowski, senior programme officer op 
het Amsterdamse RAIN-kantoor. ‘Een fiets is 
duurzaam, staat voor beweging en vooruitgang 
en werkt op een eenvoudige techniek.’ Precies 
zoals ze bij de RAIN Foundation en de Dutch 
WASH Alliance de toekomst van WASH-projecten 
voor zich zien. 
 Goed gevonden, vindt ook Indira. Zij be-
schouwt het acroniem FIETS als het officiële eti-
ket van een benadering waar ze in het veld al 
jaren aan werkt. Neem nu de I van institutioneel, 
daar kun je in Nepal niet omheen. Om in de lo-
kale gemeenschappen door te dringen, werkt  
BSP-Nepal samen met lokale ngo’s. Die opere-
ren op hun beurt weer via de bestuurlijke village 

nog eens duizend met andere fondsen) van een 
regenwatersysteem voorzien. Als het aan Indira 
ligt, komt het programma snel nog een stap ver-
der. 
 Indira aspireert een holistische benadering. 
Hierin staan niet alleen water en sanitatie, maar 
ook voedsel en energie centraal. BSP-Nepal is 
van origine een biogasorganisatie en installeert 
biogasunits bij huishoudens. Even simpel en ef-
fectief als het regenwaterconcept en de syste-
men vullen elkaar aan: de mest van het vee en de 
inhoud van het toilet worden opgevangen in een 
tank. Een beetje water erbij, en dan doen de na-
tuurlijke processen hun werk. Via een slangetje 
kan gas worden afgetapt om op te koken en de 
lampen te ontsteken. 
 De sociaal betrokken civiel ingenieur vertelt 
hoe ze nu werkt aan een voorbeeldschool, een 
plek waar latrines worden doorgespoeld met re-
genwater. Het afval garandeert via een biogas-
tank de energievoorziening. In dit groene para-
dijs wordt zelfs de urine apart opgevangen, als 
bemesting voor de moestuin. 
 In de droom van Indira vinden techniek, 
duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid 

BSP-Nepal ligt de focus op duurzame materialen, 
onderdelen die lokaal verkrijgbaar zijn en sim-
pele technieken. Zo wordt er bijvoorbeeld klei in 
plaats van beton gebruikt. 
 De gebruikers van een RWH-systeem moeten 
hun tank deels zelf bekostigen, zelf aanleggen 
en kunnen onderhouden. BSP-Nepal is er voor de 
informatie en technische assistentie. ‘We moeten 
de gebruikers niet pamperen, maar ownership 
creëren’, luidt het strijdlustige motto. Een RWH-
systeem kost 80.000 roepie, oftewel 700 euro. 
Daarvan subsidieert de organisatie 25 procent, 
draagt een huishouden ongeveer de helft zelf bij 
in materiaal en arbeid en wordt het resterende 
bedrag met een microkrediet gefinancierd. Dit is 
een lening met een rente van 14 procent die in 
drie jaar moet worden afbetaald. De gebruikers 
in een dorp delen het risico door gezamenlijk een 
fonds te starten waaruit ze reparaties aan de in-
dividuele regenwatersystemen betalen. 

Moestuin
Met inhoudelijke ondersteuning en financiering 
van RAIN Foundation heeft BSP-Nepal in de afge-
lopen negen jaar vijfhonderd huishoudens (en 
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Vrouwen halen te voet water bij de bron

Lokale vertegenwoordigers vergaderen over de watersituatie in Loham In de regio Kubinde staat op veel daken een regenwatersysteem 
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development committees. Een hoop tussen-stap-
pen dus, met een bijbehorend risico op kapitaal-
verdamping. Maar, zo wordt mij verzekerd, in een 
decentraal bestuurd land als Nepal is dit de enige 
werkbare manier. Gemeenschapsverbanden en 
verenigingen spelen een belangrijke rol en zon-
der de steun van de lokale overheid kom je sim-
pelweg niet ver. 

Scheldkanonnade
De volgende dag krijg ik een inkijkje in dat ge-
meenschapsleven in actie. Per post zijn de ‘verte-
genwoordigers’ van het dorpje Loham uitgeno-
digd voor een bijeenkomst over hun waterbeheer. 
Daar zitten ze, de vrouwencommissie, de boeren-

commissie, politieke vertegenwoordigers, onder-
wijzers en dorpsoudsten. Veertig man opeenge-
pakt in het warme klaslokaaltje dat dienst doet 
als vergaderzaal. 
 Indira krijgt het woord en vertelt hoe BSP-
Nepal samen met de lokale partners de watersi-
tuatie van het hele gebied in kaart wil brengen. 
Welke bronnen zijn er, hoe beheren we die nu en 
hoe kan dat beter? Kans om haar verhaal af te 
maken, krijgt ze echter niet. Een tengere man 
springt op en steekt een wanhopig betoog af. 
Zijn watertank is kapot en door een slepend con-
flict met de buren over eigenaarschap van de 
bron zit hij al weken zonder een druppel water. 
Met een beschuldigende blik naar het districts-

hoofd verwijt hij hem vriendjespolitiek. ‘Alleen 
de mensen die belangrijk zijn of geld hebben, 
worden hier geholpen’. 
 In het al jaren instabiele Nepal is ook water 
al snel politiek. Dat blijkt niet alleen uit de 
scheldkanonnade van de wanhopige boer. Die-
zelfde avond moeten wij de regio halsoverkop 
verlaten omdat een etnische minderheid twee 
dagen van Bandh (gesloten staking) heeft afge-
kondigd. Een geliefd politiek pressiemiddel dat 
in de aanloop naar de verkiezingen vaker wordt 
ingezet. Tijdens zo’n Bandh mogen er geen au-
to’s over straat, op straffe van verbranding van 
je wagen door de demonstranten. 
 De uitwerking is verlammend. Niet alleen kan 
men zich nauwelijks verplaatsen, ook het water 
gaat op rantsoen, want dat kan niet worden ge-
leverd. En de elektriciteit wordt nog vaker dan 
gewoonlijk uitgeschakeld omdat de waterkracht-
centrales deels stil zijn komen te liggen. De on-
zekerheid maakt dat veel mensen het heft in ei-
gen handen nemen en zelf voor water en energie 
zorgen.
 Voor het nationale WASH-beleid betekenen 
de turbulente tijden dat de geldstromen van de 
grote donoren de agenda bepalen. Op dit mo-
ment ligt die prioriteit bij sanitatie. De regering 
heeft zichzelf tot doel gesteld om het land voor 
2017 district voor district Open Defecation Free te 
maken: wc’s voor iedereen in Nepal. Ook heeft de 
nationale overheid het opslaan van regenwater 
erkend als officiële watervoorziening, maar dat 
betekent niet dat ze dat zelf ook actief promoot. 
 Bhim Upadhyaya, directeur-generaal van 
DOLIDAR, het departement voor lokale infra-
structuur en WASH, ziet liever een modern water- 
en sanitatiesyteem in zijn land. Voor hem biedt 
het oogsten van regenwater alleen uitkomst voor 
de meest hulpeloze gevallen. Upadhyaya: ‘Daar 
waar het echt niet anders kan, kan een regenwa-
tersysteem veel betekenen. Maar ik zie het niet 
als structureel antwoord op onze uitdagingen op 
het gebied van WASH. BSP werkt in de afgelegen 
gebieden, maar dat is te kleinschalig en de cultu-
rele bezwaren zijn groot.’

Leegscheppen
Indira ziet ondertussen met gemengde gevoe-
lens hoe de latrines in de aanloop naar 2017 als 
paddenstoelen uit de grond schieten. ‘Die wc’s 
zijn alleen de zichtbare kant, niemand lijkt na te 
denken over wat al die latrineputten voor de 
grondwaterkwaliteit betekenen.‘ De latrines zijn 
vaak niet op een riool aangesloten. Bovendien, 
‘wie gaat ze straks leegscheppen?’ vraagt ze me 

In de regio Kubinde staat op veel daken een regenwatersysteem 

In de meest afgelegen 
nederzettingen van het land 
lijkt zich een kleine blauwe 
revolutie te voltrekken
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Microkrediet

ENPHO is, net als BSP, lid van de 
Nepalese WASH Alliantie. Vanaf 
volgend jaar zullen de twee 
partnerorganisaties samen gaan 
werken aan ecovriendelijke 
projecten om regenwater te 
oogsten. Interessant is het fonds 
dat ENPHO in het leven heeft 
geroepen. Programmamanager 
Rajesh Adhikari: ‘Net als BSP zijn 
wij ervan overtuigd dat 
microfinanciering een belangrijke 
rol speelt in het realiseren van 
WASH-voorzieningen. Wij verzetten 
ons echter tegen de hoge rente van 
14 procent die de 
kredietorganisaties hier vragen.’ 
 Die 14 procent rente is 
weliswaar beduidend minder dan de 
50 procent die woekeraars soms in 
rekening brengen, maar volgens 
Rajesh kan dat anders. Samen met 
de gemeente heeft ENPHO een plan 
uitgewerkt om water- en 
sanitatieleningen tegen 5 procent 
rente te verstrekken. Rajesh gelooft 
dat ook het bedrijfsleven 
uiteindelijk de waarde van 
regenwatersystemen in zal zien en 
dan kan het wat hem betreft gaan 
rollen.

verontwaardigd. ‘Deze generatie wil dat mis-
schien nog doen, maar de volgende krijg je niet 
meer zover.’ 
 Toekomstbestendige plannen maken, dat is 
waar ze ook op de dorpsbijeenkomst naartoe 
wilde: een integraal waterbeleid waarin het land-
schap een plek heeft. Nadenken over de bodem-
kwaliteit, het stroomgebied en de vegetatie. 
Conservatie van je bronnen, duurzaam voor toe-
komstige generaties. Of, om in vaktermen te blij-
ven, meer 3R: recharge, retention en reuse, aan-
vullen, vasthouden en hergebruiken van je 
watervoorraden.
 De waternoodzaak in Nepal maakt dat blau-
we dromen als FIETS voorzichtig kunnen landen. 
Net als fotograaf Pradip zoeken stadsbewoners 
naar manieren om zelfvoorzienend en dus min-
der afhankelijk van het onvoorspelbare systeem 
te zijn. Buiten de stad wordt veerkracht ten over-
staan van klimaatgrillen steeds belangrijker. Via 

mond-tot-mondreclame verspreidt zich het ge-
bruik van regenwater- en biogassystemen en 
zonnepanelen tot in de meest afgelegen gebie-
den. 
 Met een paar duizend huishoudens die van 
een regenwatertank zijn voorzien, staat er nog 
wel een heleboel werk voor de deur. Bij de Dutch 
WASH Alliance buigen ze zich erover hoe ze vanaf 
het begin op een grotere schaal en met de juiste 
lokale partners niet één, maar honderd regenwa-
tersystemen per keer aan kunnen leggen. Zodat 
de regenwaterrevolutie niet huis voor huis, maar 
dorp voor dorp verspreid wordt.

Kijk op www.viceversaonline.nl/dossiers/water 
voor een filmimpressie bij dit verhaal.

©
 P

ra
di

p 
Tu

la
dh

ar
 

©
 P

ra
di

p 
Tu

la
dh

ar

Een regenwatersysteem in aanleg 

Een Nepalese vrouw giet water in haar biogasput. Hier wordt het samengevoegd met de mest van het vee 
en de inhoud van het toilet, zodat er biogas ontstaat
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Water is een van de belangrijke onderwerpen geworden in 
de goededoelensector, de wetenschappen én het Koninkrijk 
der Nederlanden. Zo nam koningin Máxima vorig jaar een 
duik in de Amsterdamse grachten voor een goed doel. Het 
eerste wat ik toen dacht, was: ‘Wie zou op een Afrikaanse 
prinses wachten als zij in de gracht zou springen?’ Met een 
brede glimlach dacht ik: ‘Een reanimatieteam’, want 
Afrikaanse vrouwen kunnen niet zwemmen in zulk diep 
water.
 Waarschijnlijk zijn daar veel verklaringen voor, maar de 
volgende twee komen als eerste bij me op: 1. In Afrikaanse 
meren en rivieren zitten veel nijlpaarden en krokodillen. 
Het is dus gevaarlijk om er een duik in te nemen, tenzij je 
graag opgegeten wilt worden. 2. De invloed van de 
christelijke kerk. Zo staat in de Bijbel dat Jezus over water 
liep. Sommige mensen zien dit als onwaar omdat het in die 
periode koud geweest zou zijn, dus dan zou Jezus 
waarschijnlijk niet op water hebben gelopen, maar wel op 
ijs. Als je daar nog aan toevoegt dat Jezus water in wijn 
heeft veranderd, dan is water bijna iets heiligs en niet iets 
om in te recreëren of te zwemmen.
 Het is indrukwekkend om te zien dat water 
onlosmakelijk verbonden is met het Nederlandse beleid, 
maar nog meer fascinerend is het fundamentele verschil 
tussen Nederlandse en Afrikaanse perspectieven op water. 
Vanuit Afrikaans perspectief is water een geschenk van 
God, dus ook gratis. Nederlanders zien water enerzijds als 
een bedreiging, want het water komt omhoog en de bodem 
zakt. Anderzijds geeft water de Nederlanders een gevoel 

van trots. Met volle trots zeg ik af en toe: ‘God created the 
earth, but the Dutch created the Netherlands.’ Iets om te 
koesteren en trots op te zijn.
 Ben ik trots op Nederland, dan ben ik zeker ook trots op 
de waterschappen. Nederlandse waterschappen zijn niet 
alleen de oudste democratische bestuursvorm in 
Nederland, maar behoren tot de oudste ter wereld. Eigenlijk 
zijn zij het ideale symbool voor Nederland: de strijd tegen 
het water, gekenmerkt door een collectief besef dat wij 
allemaal – arm en rijk – ten onder zullen gaan als het water 
niet goed geregeld is. Verbazingwekkend genoeg zijn er ook 
waterschapspartijen en waterschapsverkiezingen. 
 Het verschil met de Afrikaanse gemeenschap is dat de 
elites geen waterproblemen hebben, maar naar mijn 
mening ook veel meer water verbruiken, bijvoorbeeld door 
hun auto’s elke dag te wassen, overdag de tuin te sproeien 
en twee tot drie keer per dag te douchen. Dit verklaart een 
beetje waarom sommige Afrikaanse landen nog steeds geen 
water- en sanitatiebeleid hebben. Als het waterschap niet 
geregeld is, lijden de armen dus het meest. 
 En nog een belangrijke uitdaging: hoe moet de 
gemiddelde, enthousiaste Nederlandse medewerker van 
een stichting mensen in de Afrikaanse dorpen gaan 
vertellen dat water een schaarse grondstof is, dat het niet 
gratis is en dat er een prijskaartje aan hangt? 

Brigitte Mugiraneza

Wie zou op 
een Afrikaanse 
prinses 
wachten als  
zij in de gracht 
zou springen?

Trots op 
Nederland

Column
Brigitte Mugiraneza
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Brigitte Mugiraneza is managing director van LYNCKX, oprichter en voorzitter van United Wisdom of Africa Foundation en columnist van Vice Versa.
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Een nieuwe jeans,  
een bosje rozen.  

Zonder zich ervan bewust  
te zijn, verbruikt de 

Nederlandse consument zo 
duizenden liters ‘virtueel 
water’. De productie van 

consumptiegoederen heeft 
een groot effect op de 

wereldwaterproblematiek. Wat 
kan Nederland doen om deze 

watervoetafdruk te verkleinen? 

tekst Siri Lijfering

8.000 liter

30
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Een jeans  
vol water

WATERVOETAFDRUK

Ons waterrijke landje speelt een prominente rol 
in de wereldwaterproblematiek. Wie in Nederland 
om zich heen kijkt, zal zich daar hoogstwaar-
schijnlijk niet direct bewust van zijn. Want dat 
het droogvallen van het Aralmeer in Centraal-
Azië het gevolg is van onder andere onze Wes-
terse katoenconsumptie, die connectie wordt 
niet vaak gelegd. Toch is het volgens Arjen Hoek-
stra, professor watermanagement aan de Univer-
siteit Twente, belangrijk je dit te realiseren: ‘Als 
je het daadwerkelijke watergebruik van een land 
wilt weten, moet je ook kijken hoeveel water el-
ders wordt gebruikt voor producten die wij im-
porteren.’ 

 Omdat dit bewustzijn er onvoldoende is, 
wordt er ook niet naar gehandeld. Daarom ont-
wikkelde Hoekstra in 2002 het concept van de 
watervoetafdruk. Dit is een maat voor de hoe-
veelheid water die gebruikt is voor een product, 
gemeten over de gehele productieketen, zowel 
nationaal als internationaal. Deze berekeningen 
laten zien dat voor bijvoorbeeld één kopje koffie 
maar liefst 140 liter water nodig is, voor een ka-
toenen T-shirt 2.700 liter en voor een spijker-
broek een schokkende 8.000 liter. 
 Daarnaast kunnen met dit model ook water-
netwerken in kaart worden gebracht. Het model 
laat dan zien dat het watergebruik van de Euro-
pese consument voornamelijk buiten de land-
grenzen ligt. Zo is Nederland voor 90 procent van 
het watergebruik afhankelijk van externe bron-
nen. Daarmee speelt onze consumptie een grote 
rol in de wereldwaterproblematiek. 

Kastje
Wat volgens Hoekstra vooral problematisch is, is 
de onduidelijkheid binnen de overheid over de 
verantwoordelijkheid van het waterverbruik. 
‘Vaak heeft het een zeer beperkt effect om aan te 
kloppen bij het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, dat zich bezighoudt met het beleidster-
rein water. Het ministerie zegt niet verantwoor-
delijk te zijn voor het waterverbruik buiten eigen 
land en verwijst je door. Bij andere ministeries 

gebeurt hetzelfde. Zo wordt je van het kastje 
naar de muur gestuurd. Het wereldwijde water-
verbruik zit nog niet in ons denken als we het 
over beleid hebben’, legt Hoekstra uit.
 Volgens Hoekstra hebben alle ministeries 
met water te maken en kunnen beleidsplannen 
met betrekking tot landbouw, economie of ener-
gie een veel groter effect hebben op dat terrein 
dan wanneer alleen het ministerie dat over water 
gaat dat probeert te bewerkstelligen. ‘Duurzaam 
waterbeheer moet dus zowel internationaal als 
nationaal breed op de agenda worden gezet. Het 
moet terugkomen in alle beleidskeuzes’, aldus 
Hoekstra.
 Tien jaar nadat de Nederlandse water- 
professor de meetmethode van de watervoet- 
afdruk bekend heeft gemaakt, blijkt het bewust-
zijn in Nederland sterk gegroeid te zijn. Consu-
menten lijken zich te realiseren dat water geen 

onuitputtelijke hulpbron is en steeds kostbaar-
der wordt. Volgens Hoekstra worden ook bedrij-
ven zich steeds meer bewust van de urgentie van  
de waterproblematiek. ‘H

2O is de nieuwe CO2’, 
lijkt hierbij het adagium volgens hem. 
 Steeds vaker zoeken bedrijven de samen-
werking met maatschappelijke organisaties 
en kennisinstellingen, zoals met TNO, de  
Nederlandse organisatie voor toegepast weten- 
schappelijk onderzoek. Bij dit soort samen-wer-
kingsverbanden is het volgens Mathilde Miede-
ma, programmamanager Innovation for Develop-

ment bij TNO, wel van groot belang dat je je 
partners zorgvuldig selecteert. ‘Bedrijven die al-
leen winst willen maken, passen niet in zo’n sa-
menwerking. Vaak loopt de samenwerking stuk 
op een dergelijke instelling. Daarom werken wij 
alleen met partners in de private sector die zelf 
de motivatie hebben om sociale impact te creë-
ren. Bovendien kunnen sociale en financiële 
doelen heel goed samen gaan’, aldus Miedema.

Minder verspilling
Een praktijkvoorbeeld van een dergelijke samen-
werking biedt Miedema’s collega Anton Kaasja-
ger. Hij is namens TNO betrokken bij het project 
WaterpaCT in Bangladesh. Dit project, geïnitieerd 
door International Finance Corporation (IFC), 
een onderdeel van de Wereldbank Groep, heeft 
als doel efficiënter watergebruik in de textielsec-
tor in Bangladesh. Dit is volgens Kaasjager hard 

nodig, want door het verplaatsen van de textiel-
productie van China naar Bangladesh zal de kle-
ding- en textielsector in Bangladesh naar ver-
wachting de komende jaren met ongeveer 300 
procent groeien. 
 Voor de productie van textiel is veel water 
nodig. Dit kan op termijn een desastreus effect 
hebben, legt Kaasjager uit: ‘Bangladesh is in 
principe een vrij waterrijk land, maar voor de 
textielindustrie wordt vaak waardevol grondwa-
ter gebruikt. Overexploitatie en uitputting van 
waterbronnen hebben als gevolg dat het grond-

‘ Ministeries zeggen niet 
verantwoordelijk te zijn  
voor het waterverbruik  
buiten eigen land’
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water steeds dieper komt te zitten of dat het ver-
zilt.’
 Het probleem is volgens Kaasjager niet di-
rect dat er onvoldoende technologische midde-
len beschikbaar zijn, maar dat er gebrek is aan 
een goede kennisinfrastructuur. ‘De textielindus-
trie in Bangladesh beschikt over de meest mo-
derne apparatuur. Deze machines kunnen ook 
voor efficiënter watergebruik zorgen, maar ze 
worden vaak niet optimaal gebruikt. Bangladesh 
mist de infrastructuur van dienstverleners met 
kennis van zaken. Informatie komt bij de leve-
ranciers vandaan en die hebben zelf bepaalde 
belangen.’
 TNO is daarom bezig om in Bangladesh een 
expertisecentrum op te zetten, zodat ‘mensen uit 
de textielbranche toegang krijgen tot objectieve 
kennis en training om zo tot een effectiever ge-
bruik van machines te komen. Dat zal uiteindelijk 
tot minder waterverspilling en vervuiling leiden.’ 

Brand
In het Bangladesh WaterPaCT-project werken par-
tijen uit de private en de publieke sector samen, 
van grote winkelketens zoals H&M en C&A tot de 
lokale overheid en ngo’s zoals Solidaridad. ‘Duur-
zaam watergebruik is zo’n onderwerp waar ver-
schillende belangen samenkomen’, legt Miedema 
uit. Kaasjager vult aan: ‘Iedereen in de keten 
heeft zijn eigen motivatie en expertise. Dat is 
prima, als ze allemaal maar voor hetzelfde doel 
werken, namelijk een duurzame, internationale 
textielketen, met verantwoordelijk gebruik van 
water, energie en menskracht. Momenteel zijn er 

meer problemen in de textielsector in Bangladesh 
dan alleen het watergebruik. De afgelopen maan-
den zijn een aantal productielocaties in brand 
opgegaan en ingestort. Bij retailers, overheden 
en de EU leeft steeds meer het besef dat er op 
korte termijn nog veel moet gebeuren om de tex-

tielindustrie in Bangladesh te verduurzamen.’
 Volgens Miedema en Kaasjager hebben alle 
partijen hier een unieke rol in. Zo zorgt het be-
drijfsleven voor ondernemerschap, kennisinstel-
lingen voor innovatie en de overheid voor stu-
ring en hebben maatschappelijke organisaties 
toegang tot lokale netwerken. Belangrijk is wel 
dat alle partijen dezelfde taal spreken en onder-
nemend zijn. Volgens Miedema is dat niet altijd 
het geval en verschillen ngo’s hierin sterk van 
elkaar. 
 TNO werkt in dit kader graag samen met ‘de 

meer marktgerichte ngo’s’ zoals ICCO, SNV, Soli-
daridad en het BOP Innovation Center. In zo’n 
samenwerking levert het Nederlands bedrijfsle-
ven de technologie aan en zorgen lokale ngo’s 
voor de toepassing. ‘De versterking van de link 
tussen het Nederlandse bedrijfsleven en het lo-
kale bedrijfsleven in Bangladesh is essentieel’, 
legt Miedema uit.

Rozen
In dit opzicht is TNO erg positief over het nieuwe 
beleid en de beleidsinstrumenten van minister 
Ploumen, zoals het Dutch Good Growth Fund, een 
revolverend fonds voor de financiering van in-
vesteringen die ‘ontwikkelingsrelevant, maat-
schappelijk verantwoord en duurzaam’ zijn. Mie-
dema benadrukt dat het wel belangrijk is dat 
lokale bedrijven voorop gaan in de samenwer-
king. Zij hebben immers de meeste kennis van de 
lokale context en de grootste ‘duwkracht’ om 
ontwikkeling tot stand te brengen. 
 Ploumen gaat er volgens Miedema nu vaak 
vanuit dat Nederlandse bedrijven bestaande 
technologieën zonder meer kunnen toepassen in 
ontwikkelingslanden. Maar dit is niet altijd het 
geval. Daarom moet er in het beleid volgens Mie-
dema meer aandacht komen voor de lokale rele-
vantie van innovaties en voor kennisversprei-
ding. Zelf gaat TNO, samen met onder meer het 
BoP Innovation Centre, innovation hubs opzetten 
om kennis te verspreiden en succesvolle bedrijfs-
plannen met Nederlandse ondernemers te reali-
seren. ‘Kennis vanuit Nederland moet innovatie-
ve processen daar faciliteren. Innovatie en 
kennis moeten de belangrijkste exportproducten 
van Nederland worden’, aldus Miedema. 
 Ook Hoekstra van de Universiteit Twente ziet 
het overheidsbeleid als een unieke gelegenheid 
om de wereldwaterproblematiek aan te pakken. 
‘Duurzame handel is typisch een onderwerp waar 
handelsbelangen en ontwikkelingssamenwerking 
samenkomen.’ Volgens Hoekstra moet er wel 
meer transparantie komen in de productieketen. 
Hier ziet hij een actieve rol weggelegd voor de 
minister. ‘Je kunt er als overheid voor kiezen al-
leen maar schouderklopjes te geven aan bedrij-
ven die het goed doen. Maar dat zal de wereld 
niet veranderen en dat zal nooit genoeg zijn om 
problemen structureel op te lossen. Hiervoor 
moet je een actieve rol spelen en moet je in al je 
beleidsbeslissingen rekening houden met duur-
zaamheid en water.’
 Onlangs bezocht minister Ploumen rozen-
kwekerijen in Ethiopië. Hoekstra ziet hier een 
goede kans voor een meer coherent internatio-
naal handelsbeleid. ‘In landen als Ethiopië wor-
den bloemen voor de Nederlandse markt ge-
kweekt met veel water. Dat is goed voor ons 
bedrijfsleven en voor onze economie, maar niet 
altijd voor het watergebruik daar. Om echt duur-
zame handel te creëren, moet de overheid bedrij-
ven in de keten aanzetten tot transparantie en 
duurzamere productie. Op het gebied van water 
is daar nog een wereld te winnen.’ 

Alleen 
schouderklopjes 
geven zal de 
wereld niet 
veranderen

140 liter



3333PORTRET

Waterkennis over  
de grens brengen

W
ater’, zegt Suzanne Vennix, ‘is de bron van al het leven.’ 
Klinkt dat niet wat vroom? ‘Nee hoor! Omdat ik met water 
werk, ben ik misschien niet objectief. Maar zonder water 
is er geen leven, geen gezondheid, geen voedsel, geen 
economie. Bij water komt alles samen.’

Suzanne heeft twee waterbanen. Voor waterschap Hollandse Delta is ze re-
gelmatig in Ethiopië, waar ze werkt in het project ROSSA (Resource  
Oriented Sanitation Services in Adama), want aan sanitaire voorzieningen 
is daar nog een groot gebrek. Voor het Groninger waterschap Noorder- 
zijlvest is haar werkterrein vooral Honduras en Nicaragua. 
 In de Starbucks op het Groninger station, waar alleen de rustgevende 
houten lambrisering nog herinnert aan de vroegere Eerste Klaswachtkamer, 
pareert Suzanne Vennix vrolijk mijn verbazing over de internationale be-
trekkingen van waterschappen. Moet Noorderzijlvest er niet vooral voor 
zorgen dat Groningers droge voeten houden? ‘De contacten met Nicaragua 
zijn bijvoorbeeld tot stand gekomen door een stedenband tussen Groningen 
en de stad San Carlos. Daar zaten al woningbouw, gender, onderwijs in, 
maar nog geen water. Dat heeft die stichting toen aan ons gevraagd.’
 Door de ondertekening van het Akkoord van Schokland in 2007 over de 
acht Millenniumdoelen voelde de Unie van Waterschappen zich ook moreel 
verbonden met de mondiale problemen met water, sanitatie en hygiëne. 
‘Nederland heeft ongelooflijk veel kennis van de watersector. Daarom vind 
ik het heel goed dat wij die kennis delen met landen die veel problemen 
hebben met water.’

Geduld
Noorderzijlvest besteedt binnen de gehele begroting maar een gering be-
drag in verre landen. ‘Maar ik moet het steeds weer uitleggen, aan colle-
ga’s, maar ook aan vrienden. De discussie over ontwikkelingssamenwerking 
wordt momenteel overal gevoerd. Eerlijk gezegd vind ik dat wij momenteel 
in Nederland wel heel erg met ons zelf bezig zijn.’
 In eerste instantie had Suzanne zich met mensenrechten willen bezig-
houden. Maar ze kon een traineeship Internationale Betrekkingen volgen 
bij het waterschap Hunze en Aa’s. Daar ontdekte ze dat schoon water ook 
alles te maken heeft met mensenrechten. 
 Nu ze veel op reis is om de Nederlandse kennis over schoon en vol-
doende water en sanitatie te verbreiden, vallen vooral ook de andere om-
gangsvormen op. ‘In Ethiopië gaan mensen met zoveel geduld en respect 
met elkaar om. Daar kunnen wij nog veel van leren. En in Midden-Amerika 
nemen mensen de dingen zoals ze komen, in een rustig tempo. Dat moet je 
niet verwarren met berusting. Wij zijn natuurlijk niet voor niets daar, er zijn 
veel problemen. Ik merk steeds weer dat mensen dat graag willen verande-

ren, ze denken heel erg mee. Maar ze zijn flexibel, passen zich aan aan de 
omstandigheden. Wij zijn er zo aan gewend dat alles in het leven geregeld 
is, en voorspelbaar.’
 ‘Ik ben niet technisch geschoold’, benadrukt ze, ‘ik ben projectmana-
ger, ik coördineer de inzet van experts in projecten. Ik wil mijn tijd graag 
nuttig invullen. Nuttig is mijn werk vooral als duurzame systemen niet al-
leen worden opgezet, maar daarna ook goed worden onderhouden.’
 We spreken elkaar vlak voor Wereldwaterdag. Ze zal dan op een grote 
manifestatie in de Martinikerk uitleggen waarom haar waterschap ook in 
een land als Honduras actief is. ‘Dat zal weer veel vragen opleveren, maar 
ik heb er zin in. Laat ze maar komen!’ 
 Want: ‘Goed water kan zoveel betekenen voor mensen die het nog niet 
hebben.’ 

‘Nederland heeft ongelooflijk veel 
kennis in huis over water, die moeten we 
delen.’ Suzanne Vennix, werkzaam voor 
twee waterschappen, deelt die kennis 
daadwerkelijk met de rest van de wereld: in 
Honduras, Nicaragua en Ethiopië. 

tekst  Tony van der Meulen

Naam Suzanne Vennix
Geboortedatum 14 februari 1986
Huidige woonplaats Groningen
Huidige functie coördinator internationale 
samenwerking bij waterschap 
Noorderzijlvest (Groningen) en interim-
projectmanager van project ROSSA 
(Ethiopië) bij waterschap Hollandse Delta 
(Ridderkerk). Daarnaast: yogadocente bij 
sportschool Springs
Werkervaring: coördinator internationale 
samenwerking bij waterschap Hunze en 
Aa’s (2009-2012), stagiaire bij Council for 
Assisting Refugee Academics (2008-2009) 
Opleiding bachelor en master Internationale 
Betrekkingen en Internationale Organisatie 
(IB/IO), Rijksuniversiteit Groningen
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Ruzie langs  
de rivier
tekst en beeld Ronald de Hommel

Waar water is, is leven. Maar water is soms 
ook een bron van conflicten. Door de 
klimaatverandering en de groeiende 
wereldbevolking zal dit alleen nog maar vaker 
gebeuren, verwachten de fotografen die 
meedoen aan het project ‘Disputed Waters’. 
Zij brengen grensrivieren in beeld waar water 
zorgt voor conflicten.

DISPUTED WATERS
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De droge rivierbedding van de 
machtige Coloradorivier in het 
noorden van Mexico is een van de 
drastische gevolgen van de maak-
baarheidsdroom van Amerika. 
 In het westen van de VS is de 
Coloradorivier zó naar de hand van 
de mens gezet dat er voor de natuur 
niets meer is overgebleven. Al het 
water in de rivier die de Grand 
Canyon heeft uitgesleten, wordt 
inmiddels afgetapt voor de bevloei-
ing van landbouwgebieden midden in 
de woestijn en voor het watergebruik 
in grote steden als Las Vegas, Los 
Angeles en Phoenix. Deze laatste 
stad, 500 kilometer van de rivier, zou 
zonder het water van de Colorado 
niet eens bestaan.  
 Volgens een internationaal 
verdrag is de VS verplicht ruim een 
kubieke kilometer Coloradowater 
door te laten stromen naar Mexico. 
Op de grens tussen beide landen 
heeft Mexico de Morelosdam 
gebouwd, waar al dat water wordt 
afgetapt en richting Mexicali en 
Tijuana wordt gestuurd. Een paar 
kilometer verder naar het zuiden, bij 
San Luis Rio Colorado, is al decennia 
lang geen druppel Coloradowater 
meer onder de brug door gestroomd. 
De nog zuidelijker gelegen delta is 
van een belangrijk moerasgebied 
veranderd in een dorre woestijn. 
 Deze foto maakt deel uit van het 
project Disputed Waters, opgezet 
door fotografen Ronald de Hommel 
en Johannes Abeling. Samen met 
collega’s bezoeken zij rivieren waar 
waterconflicten spelen of dreigen. Ze 
zijn inmiddels bij de Colorado,  
Mekong, Nijl, Rijn, Donau en Jordaan 
geweest. De Amazone staat nog op 
het programma. Je kunt het project 
volgen op www.disputedwaters.com.

DISPUTED WATERS
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Innovatie uit  
het Zuiden

INNOVATIE 

 Gifvrij drinken

In Bangladesh drinkt een derde van de bevolking 
water met arsenicum. Dit gif zit van nature in de 
bodem en heeft veel sterfte tot gevolg. Het pro-
ject Sujol wil miljoenen mensen in Bangladesh 
schoon water verschaffen. Bijzonder is de combi-
natie van nieuwe technologie, social media en 
ondernemerschap. Zo is nu met succes de in Ne-
derland ontwikkelde Cap-DI-technologie getest. 
Deze haalt niet alleen arsenicum uit het grond-
water, maar ook zout. Het systeem produceert 
water tegen lage kosten, is milieuvriendelijk en 
van hoge kwaliteit.
 ‘Sociale media spelen hierbij een belangrijke 
rol’, zegt Md Irfan van Dhaka Ahsania Mission, 
een van de vele partners van het project. ‘Zo 
hebben wij onderzocht wat de bevolking wil en 
kan betalen voor schoon drinkwater. Het is be-
langrijk hun behoeften te begrijpen om ons pro-
duct te kunnen marketen.’ 
 Inmiddels zijn de eerste drie fabrieken ope-
rationeel, er staan tien nieuwe in de planning. 
Ook vinden er gesprekken plaats over microkre-
dieten met de Bengaalse ngo BRAC. Dit zou een 
mogelijkheid bieden om op te schalen, aldus Fre-
derik Claasen, directeur van de Nederlandse 
businessdeveloper Micro Water Facility (MWF), 
een van de partners in het project. 

  ‘Poepfabriek’ voor 
mest en energie

‘Twee uitdagingen hadden we toen we begonnen 
in de sloppenwijken van Ghana’, zegt Aart van 
den Beukel, directeur van stichting Safi Sana. 
‘Kun je een publiek toilet bouwen en daar een 
business van maken? En hoe geef je uitwerpselen 
waarde?’ Nu, drie jaar later, heeft de stichting 
twee publieke toiletten gebouwd in een sloppen-

   
WASH in het moeras-
gebied

‘Of het nu gaat om natuurbeheer of om water, 
sanitatie en hygiëne (WASH), in een moerasge-
bied heeft alles met elkaar te maken’, zegt Maar-
ten Onneweer van het RAIN Foundationproject in 
West-Oeganda. Het moerasgebied Rwambu heeft 
altijd als een magneet mensen uit overbevolkte 
gebieden aangetrokken. Toen ze zich hier begon-
nen te vestigen, kapten ze ook bossen in de heu-
vels boven het wetland om plaats te maken voor 
mais, pinda en bonen. Het water in het moeras 
zakte hierdoor en raakte vervuild. 
 Een bijzonder gebied stond op het punt ver-
loren te gaan. Daar liep ook de lokale bevolking 
tegenaan, want die maakte gebruik van het wet-
land voor vis, riet, hout en andere hulpbronnen. 
De RAIN Foundation, Wetlands International en 
de Oegandese organisatie JESE besloten het pro-
bleem gezamenlijk integraal aan te pakken: tot 
dan toe waren watermanagement, sanitatie en 
hygiëne altijd als aparte thema’s benaderd, nu 
zouden de organisaties ze aanpakken als een 
‘puzzel van integratie’. Onneweer: ‘We hebben de 
bevolking betrokken bij het project. De bewoners 
droegen de problemen aan, maar hadden moeite 
met het organiseren van de oplossing.’ 
 In 2011 begonnen de organisaties met een 
pilot, nu voeren ze het project uit. Zo hebben ze 
op de heuvels bomen geplant en in de heuvels 
terrassen en blokkades aangelegd die het water 
ook in het droge seizoen vasthouden en water-
bronnen voeden. Dit maakt de landbouwgrond 
duurzaam, terwijl de bevolking tegelijk toegang 
heeft tot schoon water. Om het water schoon te 
houden, zijn er ook speciale toiletten geïntrodu-
ceerd. Vrouwen en kinderen hoeven nu niet meer 
zo lang te lopen voor schoon water, en het le-
vensonderhoud is veiliggesteld. Net als de toe-
komst van het wetland, want door al deze maat-
regelen valt het benedenstroomse gebied minder 
ten prooi aan vervuiling, verzilting en overstro-
ming.  

Een slimme fabriek om uitwerpselen te verwerken of  
een geavanceerd monitoringsysteem. Originele en 
vernieuwende projecten rondom water komen vaak juist  
in ontwikkelingslanden tot stand. Zes voorbeelden  
uit het Zuiden. 

tekst Brigitte Ars
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Monitoren kan eenvoudig via de smartphone, blijkt uit het project  
Learning from the South van UNESCO-IHE

wijk van 240 duizend bewoners in Accra. Mensen 
kunnen tegen betaling op een schoon toilet hun 
behoefte doen, handen wassen en schoon drink-
water halen. In een ‘verwerkingsunit’, een soort 
fabriekje, worden de uitwerpselen vervolgens 
gemengd met organisch afval en verwerkt tot 
biogas en meststof. Het biogas wordt omgezet 
naar elektriciteit voor de bewoners van de slop-
penwijken. De mest wordt verkocht aan lokale 
boeren, die te kampen hebben met hoge kunst-
mestprijzen en gebrek aan alternatieve grond-
stoffen voor de landbouw. 
 Het innovatieve aan Safi Sana is de grote 
schaal (dagelijks 25 ton afval) waarop de verwer-
king uiteindelijk moet gaan plaatsvinden. Omdat 
er haast geen grond meer beschikbaar is voor 
nieuwe toiletten werkt het project nu samen met 
lokale organisaties die al wc-gebouwen hebben 
staan. Bijzonder is verder dat dit project geïnte-
greerd drie grote problemen aanpakt van Afri-
kaanse landen: afvaloverschot, nutriëntentekort 
en energietekort. 
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burgers te betrekken, met elkaar in contact te 
brengen en voor te lichten. Alfonso: ‘We onder-
zoeken ook het sociale deel van nieuwe technolo-
gie: mensen geven hun mening over beleid of 
ontvangen informatie, bijvoorbeeld een weers-
voorspelling of een overstromingswaarschuwing.’
 De bevindingen worden onder andere ge-
bruikt voor het EU-project WeSenseIt. Dit pro-
ject, dat overstromingen monitort, wordt nu nog 
in Europa getest, maar het idee is dat het straks 
ook in ontwikkelingslanden wordt gebruikt. 

 Vrouwen voorop

In Noord-Oeganda betrekt AMREF Flying Doctors 
vrouwen vanaf het eerste moment bij alle WASH-
activiteiten. AMREF werkt daar met gemeen-
schappen die na de burgeroorlog weer terugtrek-
ken naar hun dorpen. Daar is meestal alles 
verwoest. Er is bovendien geen veilige plek voor 
vrouwen om schoon water te halen of naar het 
toilet te gaan, terwijl zij wel verantwoordelijk 
zijn voor het huishouden en water halen een be-
langrijke taak is voor hen. 
 Vanaf het moment dat de plek van de water-
punten en de toiletten worden bepaald, betrekt 
AMREF vrouwen bij de projecten. Vrouwen kun-
nen deelnemen aan alle trainingen en opgeleid 
worden tot bijvoorbeeld pompmechanicus. Een 
belangrijke rol in dit project spelen zogenaamde 
WASH-comités, waarin de deelname van vrouwen 
ook weer van groot belang is. Deze comités zijn 
verantwoordelijk voor het runnen, het onder-
houd en de reparaties van de voorzieningen, en 
zorgen ook dat dorpelingen betalen voor het ge-
bruik ervan.
 Omdat de WASH-voorzieningen een lang le-
ven beschoren moeten zijn, kunnen dorpelingen 
hun financiële krachten bundelen. Via dorpsver-
enigingen, Village Savings and Loans Associati-
ons, kunnen ze sparen, lenen en aandelen ko-
pen. Deze verenigingen zorgen ervoor dat er 
voldoende geld wordt ingezameld voor grote re-
paraties. Zij investeren het geld ook in bijvoor-
beeld landbouw en schoolgelden. Er bestaan nu 
52 van die groepen. Via zang en dans lichten zij 
de bevolking voor over het belang van samen-
werking bij duurzame WASH-voorzieningen. 
 Tot nu toe hebben tienduizend Oegandezen 
gebruik gemaakt van de waterpunten in dorpen 
en op scholen. Projectmanager Clare Achola: ‘Ik 
wil dat mijn mensen het beter krijgen, en water 
en sanitatie zijn cruciaal voor ontwikkeling. Elke 
nacht denk ik na hoe we het als team beter kun-
nen doen, hoe we meer kunnen samenwerken 
met mensen met andere expertises. Allemaal om 
ervoor te zorgen dat het leven van de mensen in 
Noord-Oeganda op langere termijn verbetert.’ 

   Burgers helpen bij 
weersvoorspelling

Hoe kun je mobiele telefoons inzetten voor het 
monitoren van bijvoorbeeld overstromingen? Dat 
onderzoekt Leonardo Alfonso, een Colombiaan 
die als hydroinformaticus werkzaam is bij UNES-
CO-IHE. ‘Traditionele manieren van monitoring 
gaven te weinig informatie over waterstromen. 
Met de mobiele telefoon gaat er een wereld van 
nieuwe mogelijkheden open. Alleen al als ie-
mand via zijn smartphone doorgeeft dat het re-
gent, kun je die informatie gebruiken voor bij-
voorbeeld het voorspellen van overstromingen 
van rivieren.’
 Juist in ontwikkelingslanden ontbreekt het 
vaak aan goede data voor watermanagement om 
beleid op te baseren. Ook monitoring is lastig, 
maar daar komt nu verandering in. Burgers leve-
ren op verschillende manieren informatie aan via 
de smartphone, zegt Alfonso. ‘Je hebt de ama-
teur die als hobby een weerstation in zijn tuin 
heeft en informatie doorgeeft. Anderen zijn be-
reid een sensor of app te plaatsen op hun tele-
foon of laptop. Als zij af en toe iets meten, zijn 
wij in staat om op afstand die gegevens op te 
halen. Via een gps-sensor kunnen we gegevens 
op de kaart in de cloud zetten. En dan zijn er 
burgers die bijvoorbeeld twitteren over het weer 
of de waterstand van de rivier. Ook uit sociale 
media kun je informatie halen.’ 
 Verder kun je de smartphone gebruiken om 

  Big brother voor 
drinkwater

Apps voor mobiele telefoons, het inzetten van 
Google maps en databases in de cloud. Het ge-
bruik van nieuwe informatie- en communicatie-
technologie (ICT) voor het monitoren van water 
is sterk in opkomst. Een voorbeeld is het SIASAR 
(Ruraal Water en Sanitatie Informatie Systeem), 
een systeem om drinkwater- en sanitatievoor-
zieningen te monitoren in een aantal landen in 
Centraal-Amerika. 
 Een ambtenaar gaat bijvoorbeeld alle water-
systemen in een gemeente langs. Hij verzamelt 
allerlei gegevens, bijvoorbeeld over de water-
kwaliteit, het onderhoud van de leidingen, en of 
de pomp het doet, en slaat die via zijn mobiele 
telefoon op in de cloud. Vervolgens kan de over-
heid beoordelen waar en hoe ze precies moet 
ingrijpen, bijvoorbeeld voor reparaties. Deze 
‘big brother’ voor drinkwatersystemen werkt 
dankzij de mobiele telefoons tot in de kleinste 
dorpen op het platteland. 
 ‘Wat SIASAR zo bijzonder maakt, is allereerst 
dat het op initiatief van de overheid van Panama 
is ontwikkeld, samen met de overheden van 
Honduras en Nicaragua’, zegt Stef Smits van het 
International Water and Sanitation Centre, dat 
een deel van de ontwikkeling van SIASAR steunt. 
‘Door dit ownership maakt het systeem meer 
kans om op lange termijn goed te blijven functi-
oneren.’
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In Bangladesh haalt het in Nederland ontwikkelde Cap-DI-technologie arsenicum en zout  
uit het grondwater.
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Kleine 
organisaties,  

grote 
plannen

Ze staren zich niet blind op het slaan 
van waterputten of het installeren van 

waterpompen, maar gaan een stapje verder. 
Maak kennis met Sander de Haas, Dirk de 

Roos en Marten Susebeek, 
drie ondernemers die een particulier 

initiatief (PI) begonnen op het 
gebied van water en sanitatie. 

tekst  Siri Lijfering

De trend om particuliere initiatieven (PI’s) voor 
ontwikkelingssamenwerking op te richten, is ook 
zichtbaar op het gebied van water en sanitatie. 
Met passie, een sterk gevoel voor rechtvaardig-
heid en een ongekend doorzettingsvermogen 
dragen burgers met hun eigen organisatie bij aan 
de oplossing van de wereldwaterproblematiek. 
 Sander de Haas, Dirk de Roos en Marten Su-
sebeek kwamen ieder op hun eigen manier tot 
een innovatief idee. Met de hulp van veel vrijwil-
ligers en betrokken partijen bouwden zij vervol-
gens hun onderneming op. 

Drie verschillende initiatieven met allemaal het-
zelfde doel: schoon drinkwater en sanitair voor 
iedereen. 
 Dat de weg naar een succesvol project als 
particulier initiatiefnemer geen eenvoudige is, 
hebben de drie ondernemers aan den lijve onder-
vonden. Maar stuk voor stuk denken ze er niet 
aan hun droom op te geven. ‘Als je niet tegen 
teleurstellingen en tegenslagen kunt, moet je er 
niet aan beginnen.’ 
 De wil om door te gaan ondanks schaarse fi-
nanciële middelen, het gevoel van vrijheid dat ze 
dit zélf kunnen doen en een hart vol idealisme 
lijken de overeenkomsten tussen deze onderne-
mers en hun initiatieven. Maar waar deze PI’s 
vooral in overeenkomen, is dat ze zoveel van el-
kaar verschillen. 
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Een vernuftig handpompje gevuld met water. 
Zo simpel is de oplossing van Tjebok voor sani-
tatie en hygiëne. Maar samenwerking met ont-
wikkelingsorganisaties om de handbidet op de 
markt te krijgen, blijkt niet eenvoudig.

Op een dag was het genoeg voor Dirk de Roos. 
Zijn carrière als binnenhuisarchitect in Zuid-
Spanje gaf niet meer de voldoening die hij zocht 
in het leven. Hij besloot het roer om te gooien. 
Een ingezonden brief van een kaasboer uit Lun-
teren over het water- en sanitatieprobleem in 
India gaf De Roos het laatste zetje om zijn ideeën 
verder te ontwikkelen. Hij zette de organisatie 
Tjebok Health Care op, met als belangrijkste on-
derdeel zijn uitvinding de Tjebbi – zoals de 
draagbare handbidet heet. 
 De Tjebbi is gebaseerd op een oud Aziatisch 
gebruik om het onderlichaam na het toiletbezoek 
met water te reinigen. Hij lijkt een beetje op een 
opgeleukte sportbidon: het flesje bevat een 
pompje waarmee je na het toiletgebruik water 
tussen de benen kunt spuiten. Dit biedt zowel 
praktische, hygiënische als milieuvoordelen, 
vooral in ontwikkelingslanden waar de sanitaire 
voorzieningen verre van optimaal zijn. 
 De Tjebbi wordt, als het aan De Roos ligt, ‘de 
pink ribbon’ van de WASH-beweging, een sym-
bool om mensen bewust te maken van de water- 
en sanitatieproblematiek. ‘Mijn product kan ze-
ker helpen, maar het is niet dé oplossing.’ Het 
doel van Tjebok Health Care is om met de Tjebbi 
de problematiek op de kaart te zetten. Liefst zou 

van bewust dat er ook andere mogelijkheden 
zijn. Wij proberen ook te laten zien dat mensen 
lokaal beschikken over heel veel relevante kennis 
en vaak zelf al een goed idee hebben van de 
beste oplossing. Zij handelen op een bepaalde 
manier omdat ze uit ervaring weten wat wel en 
wat niet werkt. Bij het vinden van een oplossing 
proberen we daarom ook altijd veel van die lo-
kale kennis te gebruiken en deze te versterken 
met de technologische kennis die wij hebben.’ 
 Samsam betekent letterlijk eerlijk delen. De 
organisatie doet zijn naam eer aan, want  
SamSamWater werkt nauw samen met lokale en 
Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, maar 
ook met bedrijven en andere particuliere initia-
tieven. Op dit moment is SamSamWater bezig 
met een project dat ondersteund wordt door 
Google. Hierbij ontwikkelt de organisatie een on-
line tool en een app voor smartphones waarmee 
mensen op een eenvoudige manier kunnen bere-
kenen hoeveel water ze in de regentijd op moe-
ten slaan om hun huishouden in de droge tijd te 
voorzien van water. ‘Tegenwoordig heeft bijna 
iedereen in Afrika een mobiele telefoon, vaak 
een smartphone. Van dit soort ontwikkelingen 
moeten we innovatief gebruik maken’, zegt De 
Haas enthousiast. 

Zo zonde
SamSamWater heeft als filosofie dat de stichting 
alle kennis die ze genereert, openbaar maakt. 
‘Grote ontwikkelingsorganisaties delen hun ken-
nis vaak niet, dat is zó zonde!’ zegt De Haas ge-
frustreerd. ‘Ze hebben veel mooie projecten en 
veel kennis die relevant is voor de context waarin 
ze werken, maar gedetailleerde informatie over 
deze projecten kun je nergens vinden. Volgens 
mij vinden organisaties daarom heel vaak het 
wiel opnieuw uit en gaat veel kennis verloren. Er 
is gewoon geen overzicht.’
 De Haas: ‘Het idee dat kennis concurrentie-
gevoelig is, vind ik een ouderwetse gedachte. Als 
jij je kennis deelt, kunnen anderen daarop voort-
bouwen en komen er vervolgvragen uit die ook 
voor jou interessant zijn. Zo groeit kennis expo-
nentieel en dat is iets waar iedereen wat aan 
heeft. Ik denk dat het delen van kennis en het 
samen werken aan complexe vragen de toekomst 
is. Vooral op het gebied van water is hier nog een 
wereld te winnen.’ 
 ‘Wat SamSamWater denk ik succesvol maakt, 
is dat we in de ontwikkelingssector een specifie-
ke rol spelen op het gebied van water en sanita-
tie. Mensen weten wat ze aan ons hebben.’ Maar, 
voegt hij daaraan toe, ’het allerbelangrijkste is 
dat je het leuk vind wat je doet en dat je passie 
hebt voor het werk. Pas dan kun je echt een ver-
schil maken.

SamSamWater geeft technische adviezen op 
het gebied van water en zet individuen en or-
ganisaties aan het denken. ‘Waarom wil je ei-
genlijk een put slaan? Heb je al nagedacht over 
andere opties?’

Na een stage in Kenia voor zijn studie hydrologie 
besloot Sander de Haas in 2010 met een paar 
studiegenoten een eigen stichting op te zetten. 
SamSamWater is een kenniscentrum dat zowel 
individuen als organisaties voorziet van tech-
nisch advies en ondersteuning op het gebied van 
water. ‘Een technische sparring partner’, zoals 
De Haas het noemt. 
 Zelf zet de stichting geen projecten op. Ook 
heeft ze niet de financiële middelen om andere 
projecten te financieren. Maar met de technische 
expertise die ze zelf in huis heeft, helpt ze bij het 
verbeteren van projecten en projectplannen. ‘In 
de praktijk komt dat neer op het beantwoorden 
van inhoudelijke vragen en het vinden van inno-
vatieve oplossingen voor technische problemen’, 
legt De Haas uit. ‘Er zijn genoeg organisaties die 
een waterput kunnen slaan, maar veel organisa-
ties weten niet of een put wel de beste oplossing 
is voor het probleem.’
 ‘Het is niet zo dat we alleen bestaande plan-
nen uitwerken’, legt De Haas uit. ‘We proberen 
mensen ook aan het denken te zetten over de 
verschillende mogelijkheden. “Waarom wil je ei-
genlijk een put slaan of een dam bouwen? Heb je 
al nagedacht over andere opties?” vragen we 
onze klanten dan. Vaak zijn die zich er niet eens 
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hij zien dat de Tjebbi wereldwijd tijdens confe-
renties zou worden uitgedeeld.

Poetsen
Ondanks zijn rijke ervaring op het gebied van on-
dernemen en een duidelijk businessplan was het 
toch moeilijker dan hij dacht om Tjebok op te 
zetten. ‘Ik liep eigenlijk voor op mijn tijd’, legt 
De Roos uit. ‘Ik begon al in 2000, maar toen kon 
ik moeilijk aansluiting vinden bij andere projec-
ten. Water en sanitatie kwamen namelijk pas in 
2005 als beleidsprioriteit op de kaart, dankzij de 
inspanningen van (toen nog) prins Willem-
Alexander.’ 
 Daarnaast had De Roos het gevoel dat er in 
de ontwikkelingssector weinig ruimte was voor 
een commerciële ondernemer met een maat-
schappelijk doel. Hij voelde zich tussen wal en 
schip hangen. ‘Het moeilijke was dat ik een pro-
ductmaker ben en geen projectontwikkelaar. En 
van het op de markt brengen van producten heb-
ben ze in de ontwikkelingssector niet veel kaas 
gegeten.’ Dit komt volgens De Roos vooral door-
dat ontwikkelingsorganisaties voornamelijk pro-
jectmatig werken en niet gericht zijn op een pro-
duct. Ze missen de commerciële expertise en het 
marktgerichte denken. 
 Bovendien wordt er volgens De Roos binnen 
de ontwikkelingssector veel te veel gepraat. ‘Al 
die goedbedoelde, maar ook geldverslindende 
seminars en conferenties – ik ben er een beetje 
wars van geworden. Ik ben uitgepraat. Volgens 
mij moeten we niet meer lullen, maar poetsen.’ 
Ontwikkelingssamenwerking moet volgens hem 
niet meer alleen draaien om geven, maar moet 
commerciëler worden, op basis van een verdien-
model. Op deze manier worden projecten duur-
zamer en betrek je de lokale bevolking ook meer 
bij het project, verwacht De Roos. ‘Ik ben een 
eenvoudige ondernemer die iets goeds, iets an-
ders wil doen. Maar daar lijkt binnen de ontwik-
kelingssector weinig ruimte voor door de logge 
organisatiestructuren en andere werkwijze’, ver-
zucht hij. 
 Om die reden heeft de Roos besloten om een 
andere richting in te slaan met Tjebok. Wilde hij 
zijn product aanvankelijk in de markt zetten in 
India, nu gaat hij eerst de Westerse commerciële 
markt op en wil hij van daaruit uitbreiden naar 
ontwikkelingslanden. ‘Ik kies nu een andere weg 
met hetzelfde doel. Misschien was ik ook wel te 
idealistisch’, reflecteert hij. ‘Bill Gates was ook 
eerst zakenman voordat hij filantroop werd.’

Waterpompen nieuwe stijl: met een chip op 
pad om water te halen. Susteq heeft een in-
novatief betaalsysteem ontwikkeld waarmee 
de lokale bevolking water kan kopen. De chip 
houdt ook nog eens bij hoeveel water er pre-
cies getapt wordt.

Sociaal ondernemer, zo ziet Marten Susebeek 
zichzelf. Toen hij voor Philips stage liep in Ghana 
werd hij zich ervan bewust dat hij iets kon bijdra-
gen aan de wereld. Ook realiseerde hij zich dat 
mensen in ontwikkelingslanden best bereid zijn 
om te betalen voor water en dat ze heel veel din-
gen zelf kunnen doen. Om het lokale onderne-
merschap te ondersteunen, ontwikkelde Suse-
beek een innovatief betaalsysteem waarmee hij 
de watervoorziening in ontwikkelingslanden 
duurzamer wil maken. 
 Susebeek haalt zijn sleutels tevoorschijn en 
laat een klein plaatje zien dat aan zijn bos bun-
gelt. ‘In dit plaatje zit een chip waarmee lokale 
gebruikers de watervoorziening kunnen inscha-
kelen. De chip registreert tegelijkertijd hoeveel 
‘watercredit’ een gebruiker nog heeft.’ Een ge-
bruiker kan watercredit kopen bij een zogenaam-
de waterkiosk. Daar wordt door middel van een 
mobiel betalingssysteem een aantal liter op het 
plaatje gezet. ‘Simpel toch?’ vindt Susebeek. 
 Hoewel de uitleg vrij ingewikkeld klinkt, is 
het gebruik volgens Susebeek eenvoudig. Daar-
naast is deze manier van water halen veiliger: 
doordat gebruikers met een virtueel systeem be-

talen, hoeven ze niet met grote sommen geld de 
straat op. ‘Een win-winoplossing’, zegt hij.
 Dat Susebeek goed op de hoogte is van de 
ontwikkelingstrends blijkt als hij vertelt dat hij 
ook een monitoring- en evaluatiesysteem heeft 
ingebouwd. ‘De chip registreert precies hoeveel 
water er bij welke watervoorziening wordt getapt 
en hoeveel mensen er gebruik van maken. Een 
goede manier om donoren in Nederland te laten 
zien dat er echt wat nuttigs wordt gedaan met 
het ontwikkelingsgeld en om mensen weer en-
thousiast te maken.’

Naïef
Susebeek werkt op een business-to-business- 
niveau samen met ontwikkelingsorganisaties zo-
als SNV en commerciële bedrijven. Dit houdt in 
dat hij zijn product verkoopt, garantie verleent 
en ook onderhoud levert. Dat Susebeek goed 
aansluiting lijkt te vinden met zijn product komt 
volgens hemzelf waarschijnlijk doordat het goed 
inspeelt op bestaande projecten. ‘Ik heb zelf wel 
een visie op hoe ontwikkelingssamenwerking 
vormgegeven zou kunnen worden, maar dat laat 
ik toch over aan organisaties in het veld. Zij heb-
ben hier veel meer ervaring mee en kennen de 
lokale context. Ik focus me volledig op de tech-
nologie en ik denk dat we elkaar daarom zo goed 
aanvullen.’ 
 Waarom Susebeek een eigen initiatief heeft 
opgezet en niet voor een organisatie is gaan wer-
ken, is voor hem vanzelfsprekend: ‘Als particulier 
heb je meer vrijheid en ben je niet afhankelijk 
van soms logge organisatiestructuren. Bij grote 
ontwikkelingsorganisaties draait het vaak om 
geld, vooral om het niet genoeg hebben daarvan. 
Hierdoor komen de organisaties soms los te 
staan van hun oorspronkelijke idealen. Met een 
kleine onderneming zoals die van mij is er een 
continu proces van reflectie, daarom is het mak-
kelijker om bij je kernwaarden te blijven.’ 
 Toch herinnert Susebeek zich dat het een 
moeilijk proces is geweest. ‘Een gebrek aan fi-
nanciële middelen is vaak het probleem. Dan 
moet je bij je ouders aankloppen of je daar mag 
eten of geld mag lenen om de huur te kunnen 
betalen. Onderweg krijgt je veel tegenslagen en 
kritiek uit je omgeving te verwerken.’ Om toch 
door te gaan, moet een sociaal ondernemer vol-
gens Susebeek wel uit het goede hout gesneden 
zijn. ‘Als je echt succesvol wilt zijn, moet je door-
zettingsvermogen hebben, eigenwijs zijn en ac-
cepteren dat ondernemen af en toe pijn kan 
doen. Je moet ook wel een beetje naïef zijn’,  
lacht hij, ‘anders waag je de sprong misschien 
niet. Je kunt niet alles van te voren plannen en 
de mooiste dingen gebeuren vaak wanneer je het 
het minst verwacht.’

 
met een chip naar 
de waterpomp

Susteq

INNOVATIE
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Inkomsten voor 
lokale bevolking

B
ij water’, zegt Tabitha Gerrets , ‘denk ik in eerste instantie aan 
drinkwater: zo gebruik ik het, zo werk ik er mee, meer niet 
eigenlijk.’ Ze kijkt me aan met een vragende blik: valt het 
antwoord niet wat tegen, had ik vooraf niet een wat grotere 
begeestering voor water ingeboekt?

Maar zij compenseert dit aanstonds ruimschoots als zij enthousiast praat 
over schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor mensen die dat 
nooit hadden. En over het commerciële hergebruik van mensenpoep, 
waarbij zij ‘poep’ duidelijk en zonder de geringste terughoudendheid 
articuleert. Tabitha Gerrets is niet voor niets de oprichter van de digitale 
actiegroep IDleaks, die in gewone mensentaal debatteert over 
ontwikkelingssamenwerking en ongefundeerde berichtgeving energiek 
bestrijdt. In ons gesprek gebruikt zij geen enkele vakterm of duistere 
afkorting. In alles lijkt zij net zo helder als water.
 Bijna een jaar doet Tabitha nu de acquisitie voor Aqua for All, een ideële 
stichting met een bedrijfsmatige aanpak: met behulp van kennis en 
middelen uit de Nederlandse watersector zorgen voor schoon water en 
sanitaire voorzieningen in arme gebieden. ‘Ik had eerst niet zoveel met het 
thema water, bij Hivos hield ik mij bezig met vrijheid van meningsuiting. 
Heel belangrijk, maar dat werk zal altijd afhankelijk blijven van subsidies en 
liefdadigheid. Ik ging op zoek naar alternatieve werkwijzen en raakte steeds 
meer geïnteresseerd in publiek-private partnerschappen (PPP’s). Die 
samenwerking tussen publieke en private partijen wilde ik nader verkennen 
en zo kwam ik terecht bij Aqua for All.’ 

Plumpudding
‘Wij moeten in drie jaar tijd van 10 miljoen euro overheidsgeld ruim 20 
miljoen zien te maken. Met dat geld steunen wij programma’s en projecten 
wereldwijd. Ondanks de vaak noodzakelijke startsubsidie werken wij zoveel 
mogelijk toe naar financiële zelfredzaamheid en duurzaamheid, en dat vind 
ik geweldig. Zodat de zaak niet als een plumpudding in elkaar zakt zodra jij 
vertrekt. Wij werken samen met allerlei partners en proberen te bevorderen 
dat vooral de lokale mensen er geld aan verdienen. Als er zo een zekere 
marktwerking op gang komt, blijft de dienstverlening ook als de subsidie is 
opgedroogd.’
 Voor Tabitha is een financiële drijfveer van doorslaggevend belang. 
‘Waarom zou iemand in de hete zon een bak met poep leeg gaan scheppen 
als hij daar geen geld mee verdient? Daarom vind ik een heel interessante 
vraag: hoe kun je een markt scheppen voor het ophalen en verwerken van 
poep? Hoe kun je daar bijvoorbeeld een bemestingsproduct van maken, 
zodat het de moeite waard wordt om latrines leeg te scheppen?’

Goede sanitaire voorzieningen, schoon drinkwater. ‘Daarbij vind ik het 
spannend om te werken op het snijvlak tussen het bedrijfsleven en 
ontwikkelingssamenwerking. Hoe kun je je op een zakelijke en efficiënte 
manier inzetten voor de belangen van kwetsbare groepen? Dat lukt alleen 
als je er niet vanuit gaat dat de slechteriken bij het bedrijfsleven zitten en 
de bij uitstek goede mensen in de ontwikkelingssector. Het is juist geweldig 
om allerlei verschillende capaciteiten samen te brengen. Als die 
samenwerking ergens kan lukken dan is het bij water en bij voedsel. Want 
daar kunnen mensen voor betalen en daar kan dus geld mee verdiend 
worden.’
 ‘Het opkomen voor vrijheid van meningsuiting is niet minder belangrijk, 
maar daar kun je helaas geen droog brood mee verdienen. Ik werk nu in een 
sector waar je niet altijd voor honderd procent afhankelijk blijft van 
subsidie.’ Hetgeen leidt tot een verfijning van haar definitie van water: 
‘Water is verbinding. Het voedt de aarde en het brengt mensen bij elkaar.’

Bedrijven en ngo’s kunnen prima samen 
zorgen voor schoon water en sanitaire 
voorzieningen in arme gebieden. Tabitha 
Gerrets van Aqua for All, vindt het belangrijk 
dat lokale mensen daar ook geld aan 
verdienen. ‘Zo zakt de zaak niet als een 
plumpudding in elkaar.’

tekst  Tony van der Meulen

Naam Tabitha Gerrets
Geboortedatum 2 februari 1979
Geboorteland Nederland
Huidige woonplaats Nijmegen
Huidige functie acquisitie en 
relatiemanagement bij Aqua for All
Werkervaring Makro, M.A.F. Magnesite, Djoser, 
Mundial Productions, Careflex, Servas Zorg, 
Free Press Unlimited, Hivos, Aqua for All, 
IDleaks
Opleiding master culturele antropologie en 
ontwikkelingsstudies, advanced master in 
International Development (CIDIN, 
Radboud Universiteit)
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‘ Migrantenorganisaties zijn bij  
Wilde Ganzen meer dan welkom’ 
Migrantenorganisaties die zich willen inzetten voor betere 
leefomstandigheden in hun geboorteland, zijn meer dan welkom bij  
Wilde Ganzen. Dat ondervond ook de Turkse Nederlander Arif Yakisir van 
vereniging HOCS: ‘Met steun van Wilde Ganzen hebben we in het dorp 
Boğ azköy een speeltuin gerealiseerd. De samenwerking beviel zo goed, 
dat ik nu zelfs het vaste contactpersoon ben van Wilde Ganzen voor 
migrantenorganisaties in Nederland.’

Arif Yakisir is een bekend gezicht in Rotterdam-Noord. Als 
voorzitter van de vereniging Harmonie, Onderwijs, Cultuur 
en Solidariteit (HOCS) helpt hij op vrijwillige basis Turken in 
Rotterdam – van jong tot oud – zich te ontwikkelen. Ook 
ondersteunt hij ze bij de integratie in de Nederlandse 
samenleving. Maar hij doet meer; samen met HOCS en 
betrokken mensen uit de Turkse gemeenschap is er ook 
aandacht voor de leefomstandigheden in het geboorteland. 
‘Tijdens een vakantie in “mijn” dorp Boğ azköy, ontstond het 
idee om er iets voor de kinderen te doen. De inwoners 
wilden graag een speeltuin omdat er helemaal geen plek 
was waar kinderen samen konden spelen. Terwijl dit juist zo 
belangrijk is voor hun lichamelijke en sociale ontwikkeling’, 
zegt hij gedreven. 

Positieve samenwerking
Yakisir klopte bij Wilde Ganzen aan met zijn idee: ‘Vanaf het 
eerste moment is de samenwerking heel goed bevallen. Ik 
kreeg hulp en advies bij het indienen van onze aanvraag en 
ik kon elk moment bellen met vragen.’ De speeltuin kwam 
er al snel. ‘Een groep families in Boğ azköy stelde een stuk 
grond ter beschikking en een lokale commissie begeleidde 
de bouw die werd mogelijk gemaakt dankzij (financiële) 
steun van onder meer HOCS en Wilde Ganzen. ‘De speeltuin 
is zoveel meer dan een plek waar kinderen plezier kunnen 
hebben, zich kunnen ontwikkelen en leren samen spelen’, 

zegt Arif Yakisir enthousiast. ‘Ouders komen er samen, 
bespreken problemen, delen ervaringen en leren elkaar 
beter kennen. Het heeft ook op die manier een belangrijke 
sociale functie en het maakt de gemeenschap hechter.’

Toegankelijk voor migrantenorganisaties
Na deze succesvolle samenwerking is het contact tussen 
Wilde Ganzen en Arif Yakisir gebleven. ‘Tegenwoordig zet ik 
me in als het vaste contactpersoon van Wilde Ganzen voor 
migrantenorganisaties. Ik zorg voor meer bekendheid onder 
migranten, ik vertel welke mogelijkheden er zijn als je 
concreet iets wilt betekenen voor mensen in je geboorte-
land en dat je er niet alleen voor staat. Heb je een goed 
voorstel voor een ontwikkelingsproject, dan kun je in veel 
gevallen bij Wilde Ganzen terecht. Zij staat voor je klaar met 
advies, begeleiding, inhoudelijke workshops, speciale 
themadagen voor Particuliere Initiatieven, financiële steun, 
enzovoorts. Tegelijkertijd adviseer ik Wilde Ganzen hoe zij 
nog toegankelijker kan worden voor migrantenorganisaties. 
Op die manier kunnen we samen voor steeds meer mensen 
in de wereld iets goeds betekenen.’

Geïnteresseerd in een samenwerking met Wilde Ganzen? Kijk 
op www.wildeganzen.nl, of neem contact op met een 
relatiebeheerder via tel. 035-6251030 of relatiebeheer@
wildeganzen.nl.  

Wilde Ganzen voor 
een succesvol project 

Wilde Ganzen bestrijdt 
armoede wereldwijd. We 
geven financiële steun, 
kennis en expertise bij 
projecten die voortkomen uit 
gezamenlijk initiatief van 
mensen die in armoede 
leven, hun gemeenschap én 
bevlogen Nederlanders. De 
projecten zijn kleinschalig en 
leiden tot zichtbare 
resultaten. Ook versterken we 
de kracht van mensen die in 
armoede leven om in eigen 
land fondsen en middelen te 
mobiliseren. Voor een directe 
én een structurele verbete-
ring van hun situatie en een 
kansrijke toekomst. 
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schaars goed, waar steeds vaker overleg over ge-
voerd zal moeten worden. Je moet er serieus re-
kening mee houden dat de spanningen over wa-
ter zullen toenemen.’

Achterdocht
De eventuele toekomstige spanningen over wa-
ter verleiden diverse instellingen en wereldlei-
ders tot voorspellingen over ‘wateroorlogen’. 
Kofi Annan waarschuwde al in 2001 dat de grote 
vraag naar water een toekomstige bron van con-
flict zou kunnen worden. Tegelijk lijkt water in de 
praktijk vaak een bron van samenwerking te zijn. 
In een recente publicatie van de Internationale 
Spectator concluderen Jan Rood en Ruben van 

WATERDIPLOMATIE 

Nederland als        
        vredestichter

D
at de voorraad zoet water onder druk 
staat, behoeft nauwelijks verdere 
onderbouwing. Een groeiende we-
reldbevolking en het veranderende 
klimaat bedreigen deze voorraad we-

reldwijd. Nu al leven 1,2 miljard mensen in een 
gebied van schaarste en nog eens 500 miljoen 
mensen dreigen in dezelfde situatie terecht te 
komen, zo blijkt uit cijfers van de Verenigde Na-
ties (VN). De OECD waarschuwt in haar Environ-
mental Outlook dat 47 procent van de wereld- 
bevolking in 2030 zal leven in een gebied waar 
water sterk onder druk staat. Irina Bokova, di-
recteur-generaal van UNESCO stelt in het Wereld 
Water Ontwikkelingsrapport van de VN: ‘Als we er 
vandaag niet in slagen water een instrument van 
vrede te maken, dan kan het morgen een belang-
rijke bron van conflict worden.’ 
 Waterland Nederland wil internationaal mee-
werken aan stabiliteit op het gebied van water. 
In de nota Wat de wereld verdient, een nieuwe 
agenda voor hulp en handel stelt minister Plou-
men dat Nederland ‘gaat bijdragen aan grens-
overschrijdend waterbeheer’ en dat Nederland 
‘de watersamenwerking tussen boven en bene-
denstroomse landen wil bevorderen’. Mede om-
dat de verwachting is dat door waterschaarste en 
vervuiling ‘regionale stabiliteit en veiligheid in 
gevaar kan komen’. 
 Alexander Verbeek, beleidscoördinator kli-
maat, energie, milieu en water bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, en zijn collega Karin 
Roelofs, hoofd afdeling milieu en water: ‘Wat je 
wereldwijd ziet, is een groei in de bevolking en 
dan vooral een groeiende middenklasse. Deze 
mensen willen straks allemaal hun auto wassen 
en vlees eten en dat gaat zorgen voor een enor-
me vraag naar water. Water wordt dus een 

Nederland kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en oplossen 
van waterconflicten. Maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. ‘Als je 
waterdiplomatie en economische diplomatie op een hoop veegt, verlies je  
je geloofwaardigheid.’

tekst Thomas Hurkxkens

Genderen van het instituut Clingendael dat on-
derzoekers ‘tegenover 507 conflictueuze situa-
ties met water als aanleiding, ruim 1228 gevallen 
van samenwerking hebben gevonden’. 
 ‘Voorspellingen over wateroorlogen moet je 
met achterdocht benaderen’, zegt Jan Rood hier-
over. ‘We hebben in het verleden voorspellingen 
gehad over bijvoorbeeld klimaatvluchtelingen, 
conflicten over schaarse grondstoffen en strijd 
over mineralen. Maar je moet tot de conclusie 
komen dat de conflicten hierover tot nu toe be-
perkt blijven en dat de markt vaak een oplossing 
vindt.’ 
 Een toenemende vraag naar water en een 
veranderend klimaat vormen volgens de profes-
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sor echter wel degelijk reden tot zorg. Conflicten 
kunnen ontstaan wanneer landen een verschil-
lende interpretatie van de waterrechten hebben 
of wanneer ze simpelweg weigeren rekening te 
houden met hun buren benedenstrooms. ‘China 
is een bekend voorbeeld van een land dat zich als 
sterkste land van de regio bijzonder weinig aan-
trekt van de buren’, aldus Rood. 
 Nog waarschijnlijker zijn conflicten binnen 
landen en tussen regio’s. ‘Binnenlands komen er 

al spanningen over water, Jemen is daar een 
voorbeeld van.’ In dat land zijn bijvoorbeeld con-
flicten geweest over de stijgende prijs van water 
voor irrigatie.

Heel zwak
Internationaal wordt er gesproken over twee ver-
schillende waterverdragen om de wereldwijde 
waterbronnen te reguleren. De VN-conventie 
over waterlopen heeft nog een aantal ratificaties 
nodig voordat het in werking treedt. Een verdrag 
van de VN-commissie UNECE (Economic Commis-
sion for Europe) wacht nog op de formele beslis-
sing om ook niet-UNECE-leden toe te laten. Dit 
zou de reikwijdte van het verdrag aanzienlijk 
doen toenemen.
 Volgens Rood zijn dit positieve ontwikkelin-
gen, waarbij hij een aantal belangrijke kantteke-
ningen maakt: ‘Het vervelende is dat juist de 
grote landen zich niet willen aansluiten bij deze 
verdragen. Het is mooi dat de verdragen er zijn, 
maar uiteindelijk is het internationale systeem 
nog heel zwak.’
 In principe zijn er voor Nederland als water-
land veel mogelijkheden om zich internationaal 
te profileren. Nederland heeft een reputatie op 
het gebied van water en zou volgens Jan Rood 
daarom een belangrijke rol kunnen spelen nu de 
waterschaarste wereldwijd toeneemt en spannin-
gen kunnen oplopen. 
 Waterdiplomatie zou een niche kunnen zijn 
waar Nederland zich op zou kunnen richten. ‘Je 
kan landen hulp geven bij het efficiënter gebruik 

maken van water, vervuiling tegengaan en inzet-
ten op projecten voor betere sanitatie. Je kan 
landen die willen ingrijpen in waterstromen advi-
seren met infrastructurele projecten, zodat de 
gevolgen minder schadelijk zijn voor andere lan-
den die van diezelfde rivier gebruikmaken. Je 
kan op het gebied van training het nodige bij-
dragen als het gaat om watermanagement. En als 
er dan toch spanningen ontstaan, kan je ervoor 
zorgen dat partijen in ieder geval in een vroeg 
stadium rond de tafel gaan zitten.’ 

Op een hoop
Het huidige ontwikkelingsbeleid heeft water als 
een van de speerpunten, maar om internationaal 
mee te tellen als land van waterdiplomatie moet 
er volgens de professor nog veel gebeuren. ‘Mijn 
indruk is dat het veld in Nederland redelijk ver-
snipperd is. Dat is jammer, want we hebben heel 
veel kennis over water in huis, zowel technische 
kennis als kennis over waterbeheer. De uitdaging 
ligt in Nederland zelf om de kennis te bundelen 
en meer te richten op de specifieke problematiek 
van schaarste. Dat Nederland hier een rol in zou 
kunnen spelen, daar hoeven we het buitenland 
niet zozeer van te overtuigen.’ 
 Daarbij brengt het samenvoegen van hulp en 
handel in het huidige ontwikkelingsbeleid nieu-
we uitdagingen met zich mee: ‘Je moet voorzich-
tig zijn als je waterdiplomatie en zogenaamde 
economische diplomatie op een hoop veegt. 
Daarmee loop je het risico dat je als waterdiplo-
maat niet erg geloofwaardig bent, want landen 
denken dan al snel dat je je alleen met een con-
flict bemoeit vanuit nogal beperkt eigenbelang.’ 

Beperkt
Een van de landen waar Nederland op dit mo-
ment al actief is, is Mozambique. Daar helpen 
Nederlandse waterschappen onder meer in het 
stroomgebied van de Zambesi-rivier. Vanuit Wa-
terschap De Dommel is Louis Bijlmakers betrok-
ken bij de samenwerking: ‘We zijn in het land 
terechtgekomen omdat het een van de speer-
puntlanden van de rijksoverheid is’, aldus Bijl-
makers. ‘In een stroomgebied van 3,5 keer Ne-
derland beschikt het waterschap van de 
Zambesi-rivier over slechts 34 medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor het volledige water-
management. De capaciteit is erg beperkt.’ 
 In het gebied zijn grote bedrijven actief die 
het gebruik van water sterk beïnvloeden en in de 
rivier is een grote stuwdam aanwezig. Louis Bijl-
makers: ‘Vanwege het grote belang van elektrici-
teit als exportproduct voor Mozambique bepaalt 
de stuwdambeheerder feitelijk het volledige wa-
terregime. Andere belangen worden hierdoor 
geschaad.’ 
 Om die reden zet het waterschap vooral in op 
het versterken van de capaciteit van de overheid. 

‘Een concrete vraag waar we bij hebben kunnen 
helpen, ging over een vergunningsaanvraag van 
een mijnbouwbedrijf. Het waterschap van het 
stroomgebied van de Zambesi had nog nooit een 
vergunning verleend. Daar hebben wij hen bij 
kunnen adviseren’, aldus Bijlmakers.
 Het Waterschap de Dommel, dat vanuit Ne-
derland adviseert, heeft geen bemiddelende rol 
in eventuele conflicten. Wel ziet het het als be-
langrijke taak ervoor te zorgen dat de verschil-
lende stakeholders in het gebied gehoord wor-
den en tegenwicht kunnen bieden aan de grote 
bedrijven. ‘Mijnbouw is heel belangrijk aan het 
worden in het gebied en die bedrijven hebben 
natuurlijk hun eigen belangen. Daar zou een heel 
sterke overheid tegenover moeten staan: een 
overheid die boetes kan opleggen, vergunningen 
kan verstrekken en belangen kan afwegen en die 
de ecologische kwaliteit waarborgt’, somt Bijl-
makers op. 
 De adviserende rol van Waterschap de Dom-
mel gaat veel verder dan technische ondersteu-
ning en richt zich met name op de samenwerking 
tussen verschillende belanghebbenden. ‘Het 
gaat er veel meer om: hoe werk je samen en hoe 
kan je je rol als waterbeheerder in een gebied 
spelen?’

IJsberg
Volgens Corné Nijburg, directeur van het Water 
Governance Centre, ligt in deze manier van wer-
ken de meerwaarde van Nederland. ‘Wat ik zie, is 
dat Nederland goed is in de integrale aanpak. 

In 2030 leeft 
de helft van de 

wereldbevolking in 
een gebied waar 

water sterk onder 
druk staat

Tijdens het natte seizoen kan het water meer dan 
8 meter stijgen in het drijvende dorp Phat Sanday, 
Cambodja
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Bestuurlijke samenwerking en financieringscon-
structies voor de lange termijn. Wij zoeken als 
land de combinatie tussen de techniek en het 
bestuur.’ 
 Waterdiplomatie is volgens Nijburg meer dan 
alleen conflictbemiddeling. Hierbij gaat het juist 
ook over preventie. ‘Als je een conflict hebt, heb 
je mediators nodig en diplomaten’, aldus Nij-
burg. ‘Maar het onderdeel conflictbeheersing 
binnen waterdiplomatie vind ik eigenlijk het 
topje van de ijsberg, de 10 procent die je boven 
water ziet. Waterdiplomatie is voor mij vooral de 
90 procent onder de zeespiegel: dat gaat alle-
maal over conflictpreventie.’  
 Als het gaat om preventie spelen de water-
schappen een belangrijke rol, volgens Nijburg. 
Het Water Governance Centre wil een watercon-
sortium beginnen met Clingendael, The Hague 
Institute for Global Justice, UNESCO-IHE en  
UPEACE. Dit consortium moet de overheid onder-
steunen op het gebied van waterdiplomatie. 
 Volgens Jan Rood van Clingendael is het con-
sortium een open constructie waarbij ook andere 
partijen welkom zijn. ‘Als je waterdiplomatie be-
schouwt als de bemiddeling bij conflicten tussen 
landen, dan kom je natuurlijk bij de overheid uit, 
bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar 
op het moment dat je waterdiplomatie in deze 
beperkte zin van het woord gaat inzetten, ben je 
eigenlijk al te laat. Het preventieve deel van wa-
terdiplomatie is ongelofelijk belangrijk en daar-
voor kom je uit bij ngo’s en kenniscentra.’ 
 De bundeling van kennis zou er volgens Jan 

WATERDIPLOMATIE 

Rood voor kunnen zorgen dat Nederland owner-
ship kan claimen op het gebied van waterdiplo-
matie. Het liefst een plek buiten het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. ‘Ik denk dat het minis-
terie daarvoor toch minder geëquipeerd is. Om-
dat het gaat om kennis die niet eigen is aan de 
organisatie, zoals technische kennis die bij ken-
nisinstellingen wel beschikbaar is.’

Logisch
Het ministerie van Buitenlandse Zaken onder-
kent de kansen op het gebied van conflictpre-
ventie op het gebied van waterdiplomatie voor 
Nederland. Alexander Verbeek: ‘We doen veel op 
het gebied van waterdiplomatie in de brede zin 
met onze programma’s voor grensoverschrijden-
de rivieren. Denk aan technische assistentie en 
capaciteitsopbouw.’ Nederland is de grootste bi-
laterale donor van het Nile Basin Initiative. Hier-
in werken de oeverstaten van de Nijl samen op 
technisch en op diplomatiek vlak. 
 Verder ondersteunt Nederland onder meer de 
Mekong River Commission, gericht op  
samenwerking tussen bovenstroomse en bene-
denstroomse oeverstaten van de Mekong. In dit 
gebied spelen tegenstrijdige belangen vanwege 
energieopwekking door dammen bovenstrooms 
en voedselproductie in de laaggelegen delta. Ka-
rin Roelofs: ‘Nederland ondersteunt de Mekong 
Commissie al jaren en daar vindt gezamenlijke 
besluitvorming plaats. Dat is belangrijk omdat 
wat er bovenstrooms in de dammen wordt geïn-
vesteerd, enorme implicaties heeft voor de lan-

den benedenstrooms. Vaak is de ondersteuning 
ook programmatisch. Zo hebben we de afgelopen 
jaren een programma van de commissie onder-
steund waarmee de landen moeten kunnen voor-
spellen wanneer de belangrijkste overstromin-
gen plaatsvinden.’
 Het is dan ook de bedoeling dat waterdiplo-
matie meer wordt dan alleen de gebruikelijke di-
plomatie onder een nieuwe naam. Verbeek: ‘We 
doen al veel op het gebied van water. Het is een 
logische stap om te kijken waar je dan nog meer 
kan doen.’ Naast de projecten in de internatio-
nale stroomgebieden ligt de focus volgens Ver-
beek daarom ook op het in werking treden van de 
twee internationale waterverdragen. ‘We hebben 
recent een informeel samenwerkingsproces in 
gang gezet tussen geïnteresseerde landen en or-
ganisaties om de inzet voor de promotie van 
beide verdragen te coördineren. Een dergelijk 
initiatief bestond nog niet. We hopen daarmee 
ook de komende jaren bij te dragen aan een ver-
sterking van de internationaalrechtelijke kant 
van de waterdiplomatie.’
 Het is volgens Roelofs en Verbeek echter nog 
te vroeg om te zeggen dat het aspect van con-
flictbemiddeling tussen landen en regio’s dé be-
langrijke focus voor Nederland wordt binnen de 
waterdiplomatie: ‘De problemen rond de toegang 
tot water nemen toe, maar dat hoeft niet auto-
matisch te leiden tot meer conflicten. Wat je wel 
zeker weet, is dat er steeds meer behoefte aan 
samenwerking zal komen en daarmee aan onder-
linge afspraken. Zestig procent van de grens-
overschrijdende rivieren in de wereld valt nog 
onder geen enkel verdrag, dus er is nog heel veel 
te doen.’

Machteloos
Het Waterschap De Dommel blijft haar collega’s 
in Mozambique adviseren zolang daar behoefte 
aan is. Louis Bijlmakers: ‘Wat ik opvallend vind, 
is dat grote bedrijven, zoals de mijnbouwbedrij-
ven, wel degelijk open staan om mee te denken. 
Ook zij zien dat het belangrijk is dat er een neu-
trale overheidsorganisatie is die in staat is een 
goede belangenafweging te maken.’ 
 De uitdaging zit nu vooral in het betrekken 
van minder goed georganiseerde belanghebben-
den. ‘De boeren in het stroomgebied zijn niet 
georganiseerd, dus die hebben geen duidelijke 
stem. Zij hebben altijd individueel last gehad van 
bijvoorbeeld de effecten van het stuwdambeheer 
en hebben zich daar machteloos over gevoeld. 
Dat verandert natuurlijk niet vanzelf. In de Ne-
derlandse waterschappen worden de belangen 
via verkiezingen vertegenwoordigd. Zoiets zou je 
in Mozambique ook tot stand kunnen brengen. 
Belangrijk is dat de belangengroepen dan goed 
georganiseerd zijn.’

©
 R

on
al

d 
de

 H
om

m
el



4646

Dorpsruzie over 
water in Afghanistan

REPORTAGE

D
e gastheer zet een schaal met snoep 
en koppen thee op het tapijt. ‘Jij wilt 
praten over water in ons dorp. Dat 
kan ik je heel gemakkelijk uitleg-
gen.’ Hij pakt de schaal vast en kie-

pert hem omver. Snoep ligt verspreid over het 
tapijt en plonst in onze thee. Dan zwiept hij met 
zijn arm het tapijt weer leeg. ‘Zo simpel is het’, 
zegt hij boos. ‘We hebben teveel of helemaal 
niets. We vluchten voor overstromingen of leven 
in extreme droogte.’ 
 Werken aan waterconflicten in Afghanistan is 
alleen besteed aan ontwikkelingsnerds.  
Oplossingen liggen namelijk ergens in een uiterst 
complexe formule van geschiedenis, politiek, na-
tuurgeweld en een cultuur die geen enkele buiten-
staander ooit helemaal zal kunnen doorgronden. 
 Ervaringen met andere ingewikkelde vraag-
stukken leren dat het geen zin heeft om aan een 
kant van het probleem te trekken wanneer alles 
met elkaar in verbinding staat. Alle hens moeten 
aan dek. Geleerde lessen uit techniek, conflict-
bemiddeling en projectmanagement moeten sa-
men leiden tot een plan de campagne. 
 In het noorden van Afghanistan werd zo’n 
geïntegreerd plan gesmeed om irrigatiewater 
eerlijk te verdelen en conflicten over de toegang 
tot water op te lossen. Toch mocht een fantas-
tisch projectvoorstel niet baten. Net zoals onze 
koffer met democratie en mensenrechten voor 
Afghanistan niet altijd even goed uitpakte, bleek 
ook een in Nederland of New York uitgedacht 
plan over goed bestuur op het gebied van water 
de plank mis te slaan. 

Lotte van Elp in Afghanistan

Verkeerd gegraven irrigatiekanalen, corruptie en traditionele structuren die niet meer 
werken. Een groot waterbeheerproject in de Afghaanse provincie Balkh liep spaak door  
een denkfout. Lokale eigenbelangen bleken zwaarder te wegen dan het oplossen van  
een jarenlang en ingewikkeld waterconflict. 

tekst Lotte van Elp

Grote denkfout
Een miljoenenbudget van de Asian Development 
Bank was bedoeld om de boeren van de provincie 
Balkh te bevrijden uit een decennia durend wa-
terconflict. Het meeste geld werd uitgetrokken 
om nieuwe ‘intakes’ te bouwen in het irrigatieka-
naal: aftakkingen die het water uit het hoofdka-
naal door een kleiner kanaal een andere kant op 
laten stromen. 
 Een grote technische interventie – vooraf 

moest daarom een participatief proces op gang 
komen. Boeren die boven en beneden de kanalen 
wonen, zouden samen besluiten nemen over de 
precieze locaties van de intakes en het eerlijk 
verdelen van water. Op papier verliep het project 
netjes volgens het boekje. Maar in een land als 
Afghanistan verloopt uiteindelijk niets volgens 
het boekje. Er werd een grote denkfout gemaakt 
door de macht en invloed van de lokale overheid 
te onderschatten.  
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Dat de boeren van Balkh hulp nodig hebben, had 
de Asian Development Bank goed begrepen. Toen 
mijn gastheer zei dat hij de problemen eenvou-
dig uit kon leggen, doelde hij op oneerlijke wa-
terverdeling en rampspoed. Symptomen als 
voedselonzekerheid en verwoeste huizen zijn in-
derdaad relatief eenvoudig te begrijpen en te 
bestrijden. Zakken rijst en een vluchtelingen-
kamp bieden directe oplossingen op de korte 
termijn. 

Water stelen
Pas als de woede van de boer uit Balkh is gezakt 
en ik vraag naar de oorzaken van het probleem, 
beginnen we aan onze thee. In een interview van 
een paar uur kan hij slechts een tip van de sluier 
van het waterconflict oplichten. 
 We beginnen bij de rol van de mirab, de wa-
terbaas. Volgens een eeuwenoude traditie kiezen 
dorpen hun waterbazen. Zij krijgen betaald om 
de kanalen schoon te houden, de boeren te in-
formeren als er na droogte weer regen op komst 
is en te bemiddelen in waterconflicten. ‘Dertig 
jaar geleden speelden de mirab’s een belangrijke 
rol voor ons. Maar na zoveel jaren oorlog werkt 
het systeem niet meer. Een waterconflict van een 
paar dorpen hier in de buurt is nu doorverwezen 
naar de hoogste rechter van Afghanistan in Ka-
bul. We vertrouwen de mirab’s niet meer.’ 
 Een gezegde in Balkh luidt dat je, wanneer je 
genoeg water wilt hebben, ‘naar stroomopwaarts 
moet verhuizen of de zoon van de mirab had 
moeten worden.’ Het zegt veel over de vervallen 
traditionele structuur om problemen op een lo-
kaal niveau op te lossen. We praten over machte-
loosheid. Hij is boos op de boeren die stroomop-
waarts wonen en ‘zijn water stelen’. ‘Wie zijn die 
boeren?’, vraag ik. ‘Ze zijn rijk en gewapend. Het 
zijn warlords’, antwoordt hij. ‘Maar weet je wie 
het zijn? Heb je ze wel eens gezien?’ Hij kan er 
niet over praten, zegt hij. ‘Het is hier gevaarlijk 
je uit te spreken over mensen die meer macht 
hebben dan jij.’
 Oplossingen voor het waterconflict ziet de 
boer amper. Hij verwacht dat de overheid hier 
verantwoordelijkheid voor neemt. ‘Ngo’s kunnen 
ons helpen met oogsten en doneren van zaden. 
Maar ze moeten zich niet bemoeien met het wa-
terconflict, dat is hun rol niet.’ Hij heeft zijn 
hoop gevestigd op het Water Management De-
partment van Balkh. Deze instantie heeft een 
sleutelrol gekregen in het megaproject van de 
Asian Development Bank. 

Soldaten voor de deur 
De directeur van het Water Management Depart-
ment is optimistisch: ‘Boeren maken nu ruzie 
met elkaar over water, maar dat kan zo opgelost 
worden. Als er nieuwe intakes komen, is dat con-
flict voor je het weet verleden tijd.’ Hij heeft 
haast met de aanleg van de kostbare intakes, 

want zijn motief is niet alleen het lot van de 
arme boeren. Bij een project dat veel geld kost, 
kun je in Afghanistan met wat administratieve 
creativiteit het nodige in eigen zak steken. 
 De instantie nam een Aziatisch consultancy-
bedrijf in de arm, de bouwplannen werden ge-
maakt. Enige obstakel vormden nog de  
participatieve eisen van de donor: de handteke-
ningen van de boeren waren nodig voor de aan-
leg van de intakes kon beginnen. ‘Ik heb alle 
boeren naar mijn kantoor laten komen. We had-
den geen tijd voor lange discussies met elkaar. Ik 
deed de deur op slot en vroeg drie soldaten voor 
de deur te gaan staan. Zonder handtekening 

mochten de boeren mijn kantoor niet verlaten. Ik 
heb uitgelegd wat onze plannen waren. Binnen 
een paar uren stonden alle vingerafdrukken in 
blauwe inkt op papier.’ 
 De directeur vindt niet dat het zijn verant-
woordelijkheid is om te bemiddelen of een dia-
loog te beginnen tussen de ruziënde boeren. ‘Wij 
gaan over watermanagement, dat is een kwestie 
van infrastructuur en techniek.’ Ik dring aan: 
‘Gaan waterconflicten niet ook over hoe mensen 
met elkaar omgaan?’ Als ik doorvraag naar de 
onderliggende oorzaken en de intense haat die 
boeren onderling koesteren, raakt hij geïrri-
teerd: ‘Jij bent onderzoeker. Ik vraag jou toch 
ook niet om wiskunde te gaan geven op onze uni-
versiteit?’ 
 De buitenlandse consultants begonnen gre-
tig met het graven van de intakes. Dat deden ze 
zonder te begrijpen hoe boeren denken over de 
kanalen, die hun levenslijn vormen. Daarmee 
werd de meest basale regel geschonden voor ie-
dereen die in en aan een conflict werkt. Het pro-
ject liep uit op een fiasco en het waterconflict 
werd alleen maar erger. 
 Rijke boeren kochten mirab’s om en die lo-
gen over het aantal huishoudens langs de kana-
len. Zo kwamen er intakes op de verkeerde plek-

ken. Waar ze het meest nodig waren, kwamen ze 
niet en er werden willekeurige keuzes gemaakt. 
Er ontstonden nu ook spanningen bovenaan de 
kanalen. Boeren met pech kregen een intake in 
hun deel van het kanaal en vonden dat ze nu 
voor eigen rechter mochten spelen. Ze bouwden 
hun eigen illegale intakes en zo veranderde er 
voor de boeren stroomafwaarts helemaal niets. 
 Het management van het Aziatische consul-
tancybedrijf werd een paar maanden na de werk-
zaamheden in Balkh opgepakt voor corruptie en 
het bedrijf werd opgedoekt. Het Water Manage-
ment Department werd in verlegenheid gebracht, 
maar bleef met een bizar excuus buiten schot. 
‘Nog nooit van ze gehoord’, beweerde de direc-
teur met droge ogen. Merkwaardig, want het ge-
bouw waar ons gesprek plaatsvindt, is door de 
consultants gebouwd en gefinancierd. Dat staat 
tenminste in koeienletters op het ijzeren plaatje 
bij de ingang van het hoofdkantoor van het Wa-
ter Management Department. 

Schone lei  
Plannen voor goed waterbeheer werden uitge-
rold alsof men met een schone lei kon beginnen. 
Donoren verslikten zich in de opportunistische 
agenda van hun belangrijkste lokale partner. 
Voor het Water Management Department bete-
kende geïntegreerd succes persoonlijk verlies. 
 Donoren gaven, geheel volgens het boekje, 
eigenaarschap aan lokale organisaties in con-
flict. Maar doordat ze de context niet kenden – 
ironisch genoeg juist de reden waarom lokale 
partners van levensbelang zijn – verliep het se-
lectieproces van partners slordig en gehaast. 
‘Lokaal’ staat niet automatisch gelijk aan garan-
tie voor kwaliteit. 
  Lokale ngo’s hadden een cruciale rol kunnen 
spelen, in plaats van een corrupt consultancy- 
bedrijf. Hun traditionele werk in dorpen waar de 
boer over sprak, zoals het uitdelen van zaden en 
het helpen met oogsten, levert een schat aan ken-
nis over conflicten op. Na een mislukte oogst zijn 
deze ngo’s het die binnenkomen met zakken rijst, 
die wanhoop meemaken op een hoogtepunt. Zij 
onderhandelen met warlords over toegang tot af-
gelegen gebieden. Zij zijn er als de woede bedaart 
en boeren hun leven weer oppakken. Zij kennen de 
dorpsoudsten die elke week uren naar de hoofd-
stad lopen om alweer een klacht bij de lokale over-
heid in te dienen. Met jarenlange ervaring en ken-
nis van ingewikkelde machtsspelletjes zijn zíj de 
lokale ontwikkelingsnerds. 

Lotte van Elp (26) werkt voor Free Press Unlimited 
in Zuid-Soedan. Ze studeerde onlangs af in oorlogs-
journalistiek in Engeland. Hiervoor hielde ze zich 
voor Cordaid bezig met Afghanistan. Voor een on-
derzoek naar waterconflicten reisde Lotte in de zo-
mer van 2010 en voorjaar van 2011 naar het noor-
den van Afghanistan.

Lotte van Elp in Afghanistan

Een in 
Nederland 
of New York 
uitgedacht  
plan sloeg de 
plank mis
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Veel te doen
Silvis ziet water als schaarse hulpbron steeds be-
langrijker worden voor grote bedrijven. ‘Een 
grote bierbrouwer realiseert zich dat als hij zijn 
fabriek in Afrika op de verkeerde plek neerzet, 
het bedrijf een probleem krijgt met de eigen wa-
tervoorziening, en die van anderen. Dat besef 
wordt belangrijker voor bedrijven. Als watersec-
tor moeten we de taal van bedrijven in andere 
sectoren nog beter leren kennen. Water is voor 
bedrijven onderdeel van hun risicomanagement, 
van hun balans. Wij kunnen ze helpen om water 
nog meer mee te nemen in hun bedrijfsvoering’, 
zegt Silvis. 
 ‘Maar zodra water belangrijk wordt als eco-
nomische hulpbron, komen de meest achterge-
stelde mensen vaak in de knel’, zegt Saskia Ge-
ling, WASH-expert bij Simavi. Daarom stelt zij 
drinkwater en sanitatie en de gezondheid van 
mensen voorop. ‘Maar drinkwater en sanitatie 
zijn geen op zichzelf staande onderwerpen. Het 
water komt ergens vandaan, afvalwater en men-
selijk afval gaan ook weer ergens heen. Mensen 
hebben last van overstromingen, of juist van een 
tekort aan water. Onze rol is vooral de sociale 
ontwikkeling. Je moet met gemeenschappen een 
goede basis leggen, zodat ze investeringen in 
water en sanitatie kunnen dragen. En zodat ze 
zorgen dat de ontwikkeling doorgaat nadat jouw 

Nederland wil zijn dominante positie op het gebied van water in ontwikkelingslanden 
behouden. Maar dan moeten we ons wel onderscheiden van concurrenten. Dat 
kan alleen door duurzaamheid en kwaliteit te bieden, zeggen experts tijdens een 
rondetafelgesprek. En daarvoor is samenwerking onontbeerlijk. 

tekst Joris Tielens

project klaar is. Dat is waar wij voor gaan.’ Geling 
vindt het daarom ook heel belangrijk dat WASH 
terug blijft komen in de post-MDG-agenda van de 
VN. Want dat leidt uiteindelijk ook tot beleid en 
geldstromen van overheden en donoren. ‘En er is 
ook nog veel werk te doen. Op het gebied van 
sanitatie lopen we achter, en voor hygiëne is nog 
nauwelijks aandacht geweest.’ 
 ‘Nederland heeft heel veel kennis over inte-
graal waterbeheer en bescherming tegen over-
stromingen’, zegt Katheleen Poels, die bij Has-
koningDHV leiding geeft aan 240 mensen op het 
gebied van deltatechnologie, waterbeheer en 
waterbouw. ‘Maar ik vind ook dat Nederland een 
verplichting heeft om actief te zijn op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking en water. Daar 
horen drinkwater en sanitatie bij. Schoon drink-
water en sanitatie zijn de belangrijkste voor-
waarden voor mensen om te kunnen overleven.’ 
 Jetze Heun, docent bij IHE, en auteur van 
veel plannen en evaluaties in de sector: ‘Ik ben 
toch geneigd om te kijken naar het productief 
gebruik van water, en minder naar het verlenen 
van waterdiensten zoals WASH. De functie van 
water binnen een economie, in de landbouw of 
industrie, is erg bepalend, net als de verdeling 
van water en de conflicten daarover. Ik zou het 
niet erg vinden als het productief gebruik van 
water voorop kwam te staan, ook in ontwikke-

Hoe Nederland  
de nummer 1 
kan blijven

H
et gezelschap schuift aan tafel in 
de kamer van Lennart Silvis, direc-
teur van het Netherlands Water 
Partnership (NWP). Een logische 
plek, want het NWP brengt vaker 

mensen bij elkaar als het om water gaat. Verbin-
ding blijkt een belangrijk thema aan tafel te wor-
den als vier experts op het gebied van water - uit 
het bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s - 
hun blik richten op de toekomst van water en 
ontwikkelingssamenwerking. Wat zijn de belang-
rijkste uitdagingen die voor ons liggen? 
 ‘Dat iedereen drinkwater en veilige sanitaire 
voorzieningen krijgt, blijft belangrijk. Maar de 
grote uitdaging en de grote kansen van de toe-
komst zijn veel breder, dat bleek ook wel uit We-
reldwaterdag’, zegt Silvis. ‘Water als centrale 
hulpbron, belangrijk voor alles. Dat raakt aan 
drinkwater, aan industrie, landbouw en natuur.’ 
In die afwegingen een rol spelen, is een uitda-
ging voor Nederland, denkt Silvis. ‘Je kunt bij-
voorbeeld een mooi plan maken van waterge-
bruik in Zuid-Soedan, maar als een ander land 
landbouwgrond opkoopt, kom je niet ver met je 
plan. Dan gaat het om geopolitiek.’ De watersec-
tor moet zich niet teveel met zichzelf bezighou-
den, maar verbinding zoeken met andere secto-
ren om een bijdrage te kunnen leveren, zegt 
Silvis. ‘Die verbinding zoeken we vanuit NWP ook.’
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zijn simpelweg te weinig vakkundige mensen. 
‘Het is voor ons bedrijf in Mozambique heel 
moeilijk om onze watergroep uit te breiden, om-
dat er niet veel wateringenieurs zijn. En degenen 
die er zijn, kiezen er ook voor om voor een inter-
nationale hulporganisatie te werken waar de sa-
larissen soms beter zijn. Je kunt de lokale vraag 
wel oppompen, maar er moeten ook voldoende 
mensen zijn om het werk te doen.’
 Er schuilt wel een gevaar in om te helpen bij 
de ontwikkeling van de vraag, zegt Heun. ‘We 
zijn soms dominant. We komen met geld en met 
het idee dat we weten hoe die maatschappij 
werkt, wat vaak niet zo is.’ Dat gevaar is er altijd 
geweest, maar het nieuwe beleid, met de nadruk 
op inzet van het Nederlandse bedrijfsleven, 
maakt het niet beter. Heun: ‘Ontwikkelingssa-
menwerking moet per definitie vraaggestuurd 
zijn vanuit een ontwikkelingsland. Als het gaat 
om wat Nederland nodig heeft voor handel, kun 
je het beter een subsidiepot voor het bedrijfsle-
ven noemen.’ 
 Geling: ‘Tijdens het vorige beleid hadden we 
een goede naam in vraaggestuurde hulp. In het 
huidige beleid komen handelsbelangen meer 
naar boven en dat is geen goede zaak. Jaren ge-
leden werkten verschillende donorlanden met 
gebonden hulp. Ik hoop niet dat het in Neder-
land weer die kant uit gaat.’ Ook Heun denkt niet 
dat een Nederlandse melkfabriek nu per se het 
beste de veeteelt in Zuid-Soedan helpt. ‘Dan zijn 
wij conclusies aan het trekken die zij zelf moeten 
trekken.’ 
 De vraag moet uit het land zelf komen, haas-
ten ook de andere tafelgenoten zich te zeggen. 
‘In het werk dat wij internationaal doen, is er 
altijd vraag en aanbod. En dat moet ook gelden 
binnen ontwikkelingssamenwerking’, zegt Poels. 
Silvis vertelt dat binnen het waterontwikkelings-
programma dat NWP voor het ministerie uitvoert, 
veel aandacht is geweest voor de vraag van de 
betrokken landen. ‘Daarna zijn we gaan kijken 
wat de Nederlandse sector, in de volle breedte, 
zou kunnen bieden.’

Verwarrend
De huidige discussie over hulp en handel doet 
soms vergeten dat die twee niet altijd samen 
hoeven te gaan, zegt Silvis. ‘Doordat hulp en 
handel nu onder één minister vallen, doen we 
alsof ze ook altijd samen moeten komen.’ Als Ne-
derland ergens assistentie levert na een waters-
noodramp, dan is dat hulp. Daarmee creëren we 
goodwill. Prima dat het bedrijfsleven later terug-
komt om zaken te doen, voor handel. Silvis: ‘Het 
wordt pas verwarrend als we hulp en handel 
steeds in één adem noemen.’ We hóeven hulp en 
handel niet altijd te combineren, stelt ook Poels. 
‘Die neiging is er nu wel, merk ik in het nieuws 
hierover’, zegt Silvis, ‘en dat is niet altijd goed.’ 
 Voor Geling hangt het erg van het type land 
af hoe ver de samenwerking moet gaan. ‘In arme 

provincies als aandeelhouders. ‘Dat wordt in eco-
nomische diplomatie ook uitgedragen.’ Poels: ‘Je 
hebt als Nederlandse ambassade een uniek ver-
haal te vertellen.’ 
 Nederland moet zich onderscheiden van con-
currenten door duurzaamheid en kwaliteit te le-
veren, zegt Silvis, en de anderen beamen dat. ‘Je 
moet laten zien dat het de moeite waard is om 
jou in te huren, omdat je kwaliteit levert en een 
product dat langer meegaat. Op de totale levens-
duur van een project is de dure oplossing uitein-
delijk goedkoper dan de goedkope oplossing.’ 

Voor Geling gaat duurzaamheid ook over de tijd 
die je investeert in een programma. ‘Projecten 
duren soms maar drie of vier jaar, terwijl er meer 
tijd nodig is voor een duurzame sociale inbed-
ding van je werk. Goede capaciteitsopbouw kost 
tijd.’ Poels: ‘Duurzaamheid betekent niet alleen 
dat je wat langer in de tijd kijkt naar wat een pro-
ject oplevert en kost, maar ook dat je naar de ge-
volgen in een grotere omgeving kijkt. Maar niet 
alle klanten willen of kunnen daarvoor betalen.’ 
 Nederland kan een rol spelen in advies over 
duurzaamheid. Silvis denkt bijvoorbeeld aan sa-
menwerking met de nieuwe grote donoren op het 
gebied van WASH, Japan, Korea of China. ‘De 
WASH-alliantie, waar Simavi penvoerder van is, 
is bezig een index op te zetten die inzicht kan 
geven in hoeverre de verschillende aspecten van 
duurzaamheid worden meegenomen in program-
ma’s en beleid’, vertelt Geling. ‘Dat soort hulp-
middelen kunnen bedrijven en ontvangende lan-
den helpen om duurzaamheid meer strategisch 
in te zetten.’ 

Dominant
Kwaliteit en duurzaamheid zijn trends in landen 
die welvarender worden, denkt Silvis. ‘De vraag 
is hoe we de vraag ernaar nog meer kunnen sti-
muleren. In de landen die onze kennis en pro-
ducten zouden kunnen ontvangen, moet vol-
doende capaciteit aanwezig zijn bij de lokale 
overheid. Om met de producten om te gaan, om 
ze überhaupt te kunnen beoordelen.’ 
 Onderwijs en opbouw van capaciteit zijn be-
langrijk, bevestigt Jetze Heun. ‘Er is vaak niet 
voldoende capaciteit om de vraag te formuleren, 
of niet genoeg capaciteit in de omgeving om een 
project te laten gedijen.’ Dat herkent Poels. Er 

lingssamenwerking. Op dat gebied heeft Neder-
land de meeste toegevoegde waarde. In WASH 
zijn we niet per se beter dan andere landen.’ 
Heun mist de kwaliteit van water in veel discus-
sies. Vervuiling of verzilting bedreigen die kwali-
teit. ‘Dat wordt in de toekomst een groter pro-
bleem en een belangrijke factor in het gebrek 
aan water.’
 Zonder landbouw geen voedsel, maar je hebt 
gezonde mensen nodig om op het land werken, 
zegt Geling. ‘Het is de kunst het hele plaatje te 
zien, en dat is de kracht van Nederland’, zegt Sil-

vis. ‘We weten veel van drinkwater, van water als 
hulpbron, we weten ook hoe een haven werkt en 
we zien de samenhang ertussen.’ Verschillende 
mensen benaderen water vanuit verschillende 
hoeken. Maar iedereen heeft voordeel van sa-
menwerking, denkt Silvis. 

Concurrentie
Nederland heeft van oudsher een grote rol in de 
ontwikkelingssamenwerking op het gebied van 
water, zegt Jetze Heun, die veel landen heeft ge-
zien. Maar de wereld verandert snel – daarover 
zijn de tafelgenoten eensgezind. Het is niet van-
zelfsprekend dat Nederlandse ontwikkelingsor-
ganisaties of bedrijven ook in de toekomst zo’n 
grote rol zullen hebben. Veel landen ontwikkelen 
zich snel, waardoor overheden of watergebrui-
kers zelf voor hun voorzieningen betalen en geen 
donoren meer nodig hebben. Bovendien zijn er 
op het gebied van WASH nieuwe donoren bij ge-
komen, zoals China, Korea en Japan. Deze lan-
den doen grote investeringen, al dan niet in ruil 
voor grondstoffen. 
 ‘Onze klanten vragen ons niet als we onze 
toegevoegde waarde niet laten zien’, zegt Poels. 
‘Zij vragen om integrale oplossingen. In Nigeria 
maken we een golfbreker voor landaanwinning. 
Die moet er veilig en langdurig blijven liggen, 
maar hij moet ook goed combineren met de ste-
delijke ontwikkeling van Lagos. Dat soort inte-
grale oplossingen gaan ons als Nederland redelijk 
goed af. Maar daar zijn we niet de enige in, we 
moeten heel erg concurreren. Op de prijs hoeven 
we niet te concurreren, want wij zijn duurder.’ 
 Internationaal is er veel belangstelling voor 
de Nederlandse organisatie van waterschappen 
en drinkwaterbedrijven, met de gemeenten en 

‘ Nederland is bijzonder 
dominant geweest, dat  
zal minder worden’
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terpomp. Zeker voor kleinere organisaties en 
bedrijven is investeren in nieuwe samenwerking 
vaak een brug te ver. Van het MKB wordt veel in-
novatie verwacht, maar juist voor kleinere be-
drijven is de stap naar ontwikkelingslanden te 
riskant. Ze zijn hard bezig met overleven en heb-
ben vaak geen tijd om over de grens te gaan. 
 Samenwerking is initieel inderdaad duur, be-
aamt Silvis. ‘Daarom moet je werken aan consor-

tia die meer samen doen dan één project. Er is nu 
nog veel ad hoc samenwerking omdat er ergens 
een regeling of een kans is. Partijen worden bij 
elkaar geshopt, en dan is samenwerking inder-
daad erg duur, omdat het veel tijd kost om sa-
menwerking op te zetten.’ 
 Terug naar de toekomst: hoe is het over twin-
tig jaar gesteld met water in ontwikkelingslan-
den? En wat is dan de rol van Nederland daarin? 
Heun: ‘Ik weet niet of er dan nog ontwikkelings-
landen zijn. We zullen er in ieder geval aan moe-
ten wennen dat we niet de enige in de wereld zijn 
met kennis, geld en capaciteiten op het gebied 
van water. Nederland is bijzonder dominant ge-
weest in de watersector in heel veel ontwikke-

landen is hulp nodig, in middeninkomenslanden 
kan je meer samenwerken met bedrijven, maar 
ook in rijkere landen moet je blijven kijken naar 
de oneerlijke verdeling van water.’ Het is nog 
maar de vraag, zegt Heun, of er onder het nieuwe 
beleid meer handel ontstaat dan onder het oude 
beleid. ‘Juist omdat het niet altijd handel werd 
genoemd, is er veel handel geweest in het verle-
den.’ De Nederlandse ontwikkelingssamenwer-
king in bijvoorbeeld Egypte heeft het Nederland-
se bedrijfsleven veel opgeleverd. ‘Maar dat is 
nooit zo benoemd als een combinatie van hulp 
en handel.’
 Je kan er veel van zeggen, het nieuwe beleid 
heeft samenwerking wel gestimuleerd, zegt Sil-
vis, die daarin een grote rol heeft. Tweehonderd 
organisaties zijn aangesloten bij het NWP, dat is 
opgericht om samenwerking in de watersector te 
bevorderen. Silvis: ‘De WASH-alliantie is een 
goed voorbeeld. Tussen ngo’s onderling is nu 
veel meer vertrouwen dan voorheen. Het nieuwe 
beleid heeft de samenwerking uitgebreid naar 
bedrijven, op gebieden waar die bedrijven goed 
in zijn, zoals water en landbouw. Dat is een ver-
andering die veel ogen en oren heeft geopend bij 
ngo’s en bij bedrijven.’

Duur 
Geling merkt in haar samenwerking met bedrij-
ven dat de kosten van samenwerking hoog zijn 
voor hen. ‘Het werkt erg stimulerend om samen 
te werken, maar je moet veel samenkomen en 
vergaderen om op een lijn te komen.’ Dat is niet 
alleen voor bedrijven duur, maar ook voor ngo’s, 
merkt Poels op. ‘Zij kunnen hun geld ook maar 
een keer uitgeven.’ Geld dat opgaat aan vergade-
ren, kan niet meer worden ingezet voor een wa-

lingslanden, dat zal minder worden.’ 
 We zullen heel hard moeten werken om de 
reputatie hoog te houden, denken ook Silvis en 
Poels. ‘Het is niet vanzelfsprekend dat we die 
sterke positie zullen houden. Het zit wel in onze 
genen, maar we moeten er ook hard voor wer-
ken.’, zegt Silvis. ‘Maar als we de vele kansen die 
deze sector biedt niet benutten, hebben we het 
niet goed gedaan.’ Ook Poels denkt dat het suc-

ces niet vanzelf komt. ‘Maar de topsector geeft 
ons een kans om gas bij te geven.’ Geling denkt 
meer aan de armen die er ook in de toekomst nog 
zullen zijn. ‘Ik hoop dat we over twintig jaar be-
kend staan als land dat echt werkt aan de duur-
zaamheid van water, sanitatie en hygiëne en dat 
op de kaart heeft gezet. En met duurzaam bedoel 
ik ook eerlijk.’ 
 ‘We zijn niet meer de enige met kennis’, zegt 
Poels, ‘maar we kunnen nog wel een goede rol 
hebben in het bij elkaar brengen en het toepas-
sen daarvan.’ Silvis vult aan: ‘Door onszelf als 
makelaar neer te zetten, hebben we een goede 
uitgangspositie.’ 

‘ Vervuiling of verzilting  
worden in de toekomst 
een groter probleem’
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Droge voeten in 
een zinkende stad

W
aterproblemen hebben we niet 
in Jakarta’, steekt Rik Frenkel 
van wal. Hij is voor adviesbu-
reau Triple-A betrokken bij het 
masterplan dat Nederlandse 

ingenieurs, adviseurs en wetenschappers ontwik-
kelen op verzoek van de Indonesische regering. 
Onwillekeurig kijk ik naar buiten waar de straten 
voor de zoveelste keer vandaag vollopen met re-
genwater en het verkeer muurvast staat. ‘Water 
moet je niet zien als een probleem, maar als een 
kans’, gaat Frenkel verder. ‘Het gaat om de ma-
nier waarop je met water omgaat. Als je dat niet 
goed doet, lopen dingen vast. Eigenlijk heel sim-
pel allemaal.’
 Dat er af en toe dingen vastlopen, is duide-
lijk. ‘Wow! wat gebeurt hier?’ dacht expert-advi-
seur Jan Jaap Brinkman nog in juni 2007, toen 
Noord-Jakarta ‘plotsklaps’ werd overspoeld door 
de Javazee. Al sinds de jaren tachtig houdt 
Brinkman zich voor kennisinstituut Deltares be-
zig met water in Indonesië. Hij had toen al meer-
dere overstromingen in Jakarta meegemaakt, 
maar die werden steevast veroorzaakt doordat 
regen- en rivierwater niet goed weg kon stromen 
náár zee door verstopte afvoerkanalen. In juni 
2007 overstroomde de stad voor het eerst vanuit 
zee. Tienduizenden mensen gingen op de vlucht 
voor het water. 
 ‘Sea level rise!’ riep iedereen, maar Brinkman 
en zijn team ontdekten dat de overstroming sa-
menviel met een bepaalde stand van de maan die 
extreem hoog tij veroorzaakte. Ze berekenden 
dat op 26 november 2007 – zes maanden later – 
eenzelfde hoog tij de stad weer blank zou zetten. 
Deze voorspelling kwam op de dag af precies uit. 
Hij sloeg ‘in Indonesië en de hele wereld in als 
een bom. Het was voorpaginanieuws.’ De NOS, 
National Geographic en de Australische ABC ston-
den op de stoep. Iedereen was ‘diep onder de 
indruk’ van het groepje Nederlandse experts – 
iets waar Brinkman duidelijk ‘beretrots’ op is. 

Toch was toen dan de werkelijke bedreiging voor 
de toekomst van de stad nog niet bekend. Brink-
man en zijn team ontdekten bij nader onderzoek 
dat de bodem van de stad op veel plekken 10 
centimeter of meer per jaar daalde. ‘Dat was zo 
schokkend’, zegt hij. ‘Jakarta zakt als een soort 
pannenkoek naar beneden.’ 

Reden voor het zakken van de stad is het massaal 
oppompen van diep grondwater. ‘Slechts grof-
weg een derde van de urbane agglomeratie van 
30 miljoen mensen is aangesloten op functione-
rende drinkwaterleidingen. De overige huishou-
dens, hotels en industrieën pompen zelf grond-
water op. Daardoor zakt het grondwaterpeil in 

‘

Skyline van Jakarta
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Eerste viool
Een miljoenenstad die langzaam de zee in dreigt 
te zakken, dus. Overstromingen door regen, wa-
ter uit de bergen én vanuit zee, bodemdaling 
door een gebrek aan drinkwaterleidingen – dat 
klinkt toch behoorlijk complex. Hoe los je dit op? 
En waarom is Nederland het aangewezen land om 
hierbij te helpen? ‘Jakarta kent een veelvoud aan 
problemen: overstromingen, verkeersopstoppin-
gen, vervuilde rivieren, grondgebrek, enzo-
voorts’, somt Frenkel op. ‘Tot voor kort werd elk 
probleem apart aan ingenieursbureaus uitbe-
steed. Die gingen dan voor dat probleem een 
technische oplossing zoeken.’
 ‘Maar met zo’n sectorale benadering zie je 
steeds maar een klein stukje van de puzzel, nooit 
het totale plaatje. Zo kom je niet tot een com-
plete oplossing. Onze grote kracht als Nederland 
is de geïntegreerde aanpak waarin we problemen 
in een bredere context bekijken. We kijken naar 
het gehele complex in plaats van naar de losse 
elementen. Daardoor komen we tot strategische 
oplossingen.’ 
 ‘Je kan het zien als een orkest’, illustreert 
Frenkel. ‘Iedereen speelt zijn eigen instrument. 
De overstromingsproblematiek speelt hier de 
eerste viool, maar om tot een harmonisch sa-
menspel te komen, moet je in een orkest wel re-
kening houden met de andere instrumenten zo-
als drinkwater, riolering, afvalverwerking, 
ruimtelijke ordening en verkeer. De watersector 
is altijd de ingang voor Nederland. We weten 
daar relatief het meeste van en kunnen daar het 
beste iets bijdragen. Maar onze kracht gaat 
steeds meer verschuiven naar een geïntegreerde 
aanpak. Integratie niet alleen binnen, maar ook 
buiten de watersector dus.’
 Om de samenhang tussen de verschillende 
problemen en mogelijke oplossingen bloot te 
leggen, hebben de Indonesiërs in 2010 met Ne-
derlandse hulp systematisch relevante informa-
tie over de stad verzameld. ‘Die hebben we ge-

En dat is niet het enige. ‘Ook de kanalen die het 
regenwater naar zee af moeten voeren, zakken 
ten opzichte van de zee. Het zeewater loopt dus 
de kanalen binnen, op sommige plekken al zo’n 5 
kilometer ver. Als er nu een kanaal breekt, staat 
er binnen een paar uur 4 tot 5 meter water in de 
stad en worden mensen omringd door binnen-
stromend zeewater.’
 Ook Pak Dedi, werkzaam bij een van de 
pompstations in de noordelijke wijk Pluit heeft 
het zeewater de afgelopen jaren omhoog zien 
komen. ‘Twee jaar geleden is hier een muur ge-
bouwd om de wijk tegen de zee te beschermen, 
maar stevig is die niet.’
 Trots leidt Dedi ons rond in het pompstation. 
Eerst wordt het afval uit het water gefilterd, dan 
gedroogd in de zon en vervolgens verbrand. Bin-
nen bij de pompen is het een hels kabaal. Hier 
wordt 24 uur per dag zoveel mogelijk water van-
uit de kanalen en het waterbekken de zee in ge-
pompt. Maar twee van de vier pompen staan er 
roerloos bij. Ernaast staat een groot blik smeer-
olie. ‘Die pompen zijn kapot’, legt Dedi uit. ‘Afge-

lopen 17 januari stond het water in het kanaal zo 
hoog dat twee pompen het begaven.’ Buiten 
wijst hij naar een zwart streepje op de vaalgele 
muur van het pompstation waar 17/01 naast ge-
krabbeld staat. ‘Tot zo hoog stond het water.’ 
Het is zo’n 1,5 meter van de grond. 

een razend tempo, en de hele stad zakt mee. Nu 
al ligt een groot deel van Noord-Jakarta tussen 
de 1 en 3 meter onder zeeniveau. Tot 2100 daalt 
de stad waarschijnlijk nog 5 à 6 meter. Hoewel de 
gemeente langs de 30 kilometer lange kustlijn 
muren heeft gebouwd om de stad te bescher-
men, zinken ook deze muren op den duur.’ 

INDONESIË

Droge voeten voor de inwoners van Jakarta en goede inkomsten voor Nederlandse 
bedrijven. Een masterplan van Nederlandse ingenieurs, adviseurs en wetenschappers moet 
de Indonesische miljoenenstad beschermen tegen verwoestende overstromingen. Kosten 
van deze reddingspoging: 4 miljoen euro, afkomstig uit het ontwikkelingsbudget.

tekst Andrea van der Kerk
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viesbureau Royal HaskoningDHV in Jakarta, ziet 
ook duidelijk beide kanten. ‘Wij helpen de Indo-
nesische overheid met het opzetten van verdien-
modellen om de benodigde infrastructuur van 
tientallen miljarden euro’s betaalbaar te maken. 
Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling van 
het land.’ 
 Voor de verschillende onderdelen van het 
masterplan ontwikkelt Royal HaskoningDHV sa-
men met de REBEL Group en UNESCO-IHE busi-
nesscases met investeringsmodellen zoals pu-
bliek-private partnerschappen. ‘In mijn visie 
vormen die partnerschappen de toekomst van 
ontwikkelingssamenwerking. Als ontwikkeling 
gebaseerd is op leningen of giften, boek je op 
dat moment misschien vooruitgang, maar daarna 
zakt het terug. Met investeringsmodellen kan je 
projecten economisch haalbaar maken en lukt 
het pas als mensen er brood in zien. Tegelijker-
tijd kunnen we onszelf en andere Nederlandse 
bedrijven door middel van de businesscases zo 
positioneren dat ze vervolgopdrachten kunnen 
oppakken. Nederlanders zijn bijvoorbeeld goed 
in baggeren. Met een businesscase en een goed 
verdienmodel kunnen we een goede ingang voor 

Jaap Brinkman van Deltares. ‘We hebben de oor-
zaken van de problemen ontdekt, oplossingsrich-
tingen aangedragen, het verhaal is geland en de 
halve wereld kijkt mee.’

Mes
Dat water een thema bij uitstek is waar hulp en 
handel goed samengaan, daar zijn de meeste geïn-
terviewden het wel over eens. Ook bij dit kustver-
dedigingsproject in Jakarta snijdt het mes duide-
lijk aan twee kanten. Enerzijds wordt de met name 
arme bevolking in Noord-Jakarta beschermd te-
gen overstromingen. Anderzijds ‘is het goed voor 
de business, jazeker’, lacht Sawarendro. Sawaren-
dro (zowel zijn voor- als achternaam) is plaatsver-
vangend teamleider van het team van ingenieurs-
bureau Witteveen+Bos dat het masterplan 
ontwikkelt. ‘Dit is een uniek en complex project 
dat ons de kans geeft te laten zien wat we kunnen. 
Met dit project op ons CV kunnen we ook op an-
dere plekken in de wereld aan de slag. Want de-
zelfde complexiteit zien we ook in andere landen 
zoals Vietnam, Bangladesh, noem maar op.’ 
 Martijn van Elswijk, hoofd adviesgroep van 
Rivers, Deltas and Coasts van ingenieurs- en ad-

bundeld in een atlas’, vertelt Frenkel. ‘Als 
Nederlanders zijn we soms geneigd oplossingen 
aan te dragen, terwijl die er vaak al liggen. Daar-
om hebben we de ideeën en plannen die er al 
lagen bij de Indonesische stakeholders, naast 
elkaar gelegd, gesynchroniseerd en samenge-
bracht in een agenda.’ Ook zijn hier een drietal 
scenario’s voor de toekomst in opgenomen, ont-
wikkeld door Nederlandse experts. ‘Om de agen-
da uit te voeren, hebben de stakeholders samen 
honderden spelregels opgesteld, aturan-main in 
het Indonesisch. Die moeten leiden tot weder-
zijds vertrouwen en commitment bij de partijen.’ 
 De strategische lijnen voor een geïntegreer-
de oplossing zijn nu uitgezet en worden uitge-
werkt in een masterplan. Wat houdt dit nu con-
creet in en wat betekent het voor de stad? In 
2014 moet het integrale masterplan klaar zijn, 
maar tipjes van de sluier worden al opgelicht. De 
meest gehoorde optie is die van een giant sea 
wall, een soort Afsluitdijk in zee om de stad te 
beschermen tegen overstromingen vanuit zee. In 
het binnenmeer dat ontstaat, wordt nieuw land 
opgespoten om het grondgebrek in de overvolle 
stad te verhelpen. Een rioleringssysteem moet 
de vervuilde rivieren opschonen die in het meer 
uitmonden. Op de dijk komen een tolweg en een 
treinverbinding die in een klap de verkeerspro-
blemen in de stad oplossen. En de internationale 
haven? Die wordt verplaatst naar een Maasvlakte 
in zee zoals in Rotterdam. De uitvoer van deze 
waterwerken gaat tientallen miljarden kosten en 
wordt gecoördineerd door een Indonesische Pro-
gram Management Unit (PMU). Die wordt opge-
tuigd met behulp van ingenieurs- en adviesbu-
reau Royal HaskoningDHV, adviesbureau REBEL 
Group en kennisinstituut UNESCO-IHE. ‘Iedereen 
in Nederland is trots op dit traject’, aldus Jan 
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overheid goed om te laten zien dat studies voor-
af belangrijk zijn. De Indonesische overheid in-
vesteert wel in infrastructuur, maar niet zoveel 
in studies. Terwijl die de basis vormen voor een 
goede planning.’
 Het masterplan vindt Kusumawijya op zich 
een prima idee. ‘Maar de Nederlanders moeten 
wel bescheiden blijven.’ Hoewel Witteveen+Bos 
verzekert dat het plan ook ecologische criteria 
bevat zoals het verminderen van watervervui-
ling, richt het plan zich volgens Kusumawijya 
maar op een déél van de oplossing, namelijk in-
frastructuur. ‘Infrastructuur is relatief makkelijk 
en economisch aantrekkelijk, maar hiermee be-
strijd je symptomen. De oorzaken – bodemdaling 
en veel water dat vanuit het achterland in een 
keer de stad in stroomt – zouden bestreden moe-
ten worden met het herstellen van de natuur. 
Wat echt zou helpen, is het achterland van Ja-
karta herbebossen. Daardoor zakt het regenwa-
ter eerder de grond in, waardoor er minder water 
in een keer de stad in kan stromen. Ook wordt 
hierdoor het grondwater aangevuld, wat dan 
weer de bodemdaling tegengaat. Wat mogelijk is, 
is niet alleen technisch maar vooral politiek.’ 
 Kusumawijya maakt zich ook druk om de 
mensen die moeten verhuizen om de plannen te 
kunnen realiseren. Volgens Sawarendro van 
Witteveen+Bos moeten er zo’n zestigduizend, 
met name illegale, huizen worden gesloopt. Deze 
huizen staan veelal aan de rand van een water-
reservoir in de noordelijke wijk Pluit. ‘Het is niet 
eerlijk dat deze kwetsbare mensen de dupe wor-
den van de situatie’, vindt Kusumawaijya. ‘Hoe-
veel procent dragen deze mensen bij aan het 
dalende grondwaterpeil ten opzichte van indus-
trieën en hotels? Dat zou ook berekend moeten 
worden in het masterplan.’ 

‘Witteveen+Bos werkt voornamelijk voor private 
partijen, zoals projectontwikkelaars, eigenaren 
van suikerriet- en palmolieplantages, maar ook 
voor bedrijven zoals Coca-Cola’, vertelt Marc 
Scheres boven een bord pittige curry in de expat-
wijk Kemang. Deze ‘afvalwaterzuiveringsman’ is 
een van de vier expats van het dertigkoppige 
team van Witteveen+Bos in Jakarta. Maakt het 
hem uit of hij voor een private partij werkt of 
betaald wordt uit het ontwikkelingsbudget, zoals 
bij het masterplan? ‘Persoonlijk werk ik het liefst 
in een project dat bijdraagt aan duurzame ont-
wikkeling dan voor een kolenboer. Maar ja, die 
kolenboer draagt wel weer bij aan de economi-
sche groei van het land.’

Reus
En die economische groei is niet mis in Indone-
sië. Met een dikke 6 procent groei per jaar beent 
het land met zevenmijlslaarzen naar de top-10 
van economische grootmachten. Ook heeft In-
donesië het felbegeerde toegangskaartje tot de 
G20 bemachtigd, een feestje waar Nederland 
niet voor is uitgenodigd.
 Heeft deze snelgroeiende reus eigenlijk nog 
wel Nederlandse hulp nodig? ‘Ja natuurlijk!’ 
roept Marco Kusumawijya van de Indonesische 
ngo Rujak uit. Deze kleine organisatie zet zich in 
voor een ‘beter en duurzamer’ Jakarta en zwen-
gelt online discussies aan over dit thema. ‘De 
ervaringen en technische expertise die Neder-
land heeft op het gebied van water zijn heel nut-
tig voor ons. Vooral als het gaat om planning is 
er nog te weinig Indonesische capaciteit.’ Of de 
inzet van Nederlandse expertise ook betaald 
moet worden met Nederlands geld? ‘Eigenlijk 
moeten we jullie advies zelf inkopen. Aan de an-
dere kant is zo’n investering van de Nederlandse 

Nederlandse baggeraars creëren.’ 
 Nu al huren private projectontwikkelaars  
bedrijven in, zoals Royal HaskoningDHV, 

Witteveen+Bos en baggeraar Van Oord, om de 
geplande opgespoten eilanden voor de kust te 
ontwerpen en te bouwen. Hun directe of indi-
recte betrokkenheid bij de ontwikkeling van het 
masterplan en bij de PMU geeft Nederlandse be-
drijven ‘een streepje voor’, volgens Brinkman. 
‘Private investeerders van de eilanden vinden het 
heel fijn dat Nederlandse bedrijven weten hoe de 
vork in de steel zit en goed op de hoogte zijn van 
de situatie.’

INDONESIË

Begin 2013 brak hier de kademuur door en stond de achterliggende wijk onder water

‘ De stad zakt 
als een soort 
pannenkoek  
naar beneden’

Een vrouw kijkt naar de brokstukken van haar huis dat zojuist gesloopt is
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is net met zijn vrouw en twee kleine kinderen in-
getrokken in een appartement op de vierde ver-
dieping. Wat vond hij ervan om hierheen te moe-
ten verhuizen? Hij haalt z’n schouders op. ‘Ik 
vind het wel prima, het is hier schoon en veilig. 
Beter dan in mijn oude huis waar ik verschillende 
keren heb moeten vluchten voor het water.’ 
 Dat niet iedereen er zo makkelijk over denkt, 
merken we als we op Susanto’s aanwijzingen 
naar zijn oude wijk rijden, aan de rand van het 
waterreservoir. Het is er een drukte van belang. 
Juist op dat moment blijkt een aantal huisjes te 
worden gesloopt. Tussen de grijze brokstukken 
struinen tientallen mannen rond op zoek naar 
bruikbare spullen. Politiemannen die in groten 
getale aanwezig zijn, komen zenuwachtig dich-
terbij als ze de camera van de fotografe zien. Ze 
willen ons niets vertellen over wat er gaande is. 
 We spreken een familie aan die op krukjes 
tussen wat huisraad rijst van papieren blaadjes 
eet. Ik krijg een bekertje water met limoen aan-
geboden. De familie blijkt bij de vrouw te horen 
wier huis zojuist is afgebroken. ‘Ze is net flauw-
gevallen en ze ligt even bij te komen.’ Iets later 

‘Het is nodig deze mensen te verplaatsen’, legt 
Sawarendro uit, ‘omdat ze de opvangcapaciteit 
verlagen van het reservoir waar ze aan wonen, en 
het water vervuilen. Ook is het beter voor hun 
gezondheid om op een andere plek te wonen. Ze 
krijgen een vervangende woning met koelkast en 
televisie aangeboden tegen een bescheiden 
huurprijs. Eerst wilden veel mensen niet verhui-
zen, omdat ze de nieuwe huizen te ver weg von-
den. Nadat hun huizen in januari 2013 onder 
water kwamen te staan, zijn veel mensen toch 
naar de nieuwe appartementenblokken getrok-
ken. Nu stromen deze vol en is er niet voor ieder-
een plek. Nieuwe huizenblokken staan daarom 
op de planning.’

Gesloopt
Op een bloedhete zondagmiddag bezoek ik een  
van de vervangende loodgrijze appartementen-
blokken in de wijk Pluit. Op het pleintje onder 
het gebouw duwen tientallen kinderen elkaar 
gierend van het lachen voort op plastic auto-
tjes. Eddy Susanto, een jongeman met zwart 
krullend haar, leunt relaxed tegen een pilaar. Hij 

REPORTAGE

De Indonesische hoofdstad Jakarta 
ligt aan de kust van de Javazee in 
een delta van dertien rivieren. De 
stad wordt regelmatig geteisterd 
door overstromingen, waarbij 
grote delen van de stad onder 
water komen te staan, tien-
duizenden mensen moeten 
vluchten voor het water en 
tientallen doden vallen. Grote 
overstromingen vonden plaats in 
onder andere 1996, 2002, 2007, 
2008 en 2013. Ze troffen vooral de 
arme wijken in Noord-Jakarta 
zwaar. In januari 2013 drong het 
water voor het eerst het presiden-
tieel paleis in het zakendistrict 
binnen en stonden de president en 
de minister van Buitenlandse 
Zaken met opgerolde broekspijpen 
in het water. 
 Nederland en Indonesië 
werken al jarenlang samen op het 
gebied van water. Indonesië is een 
van de vijf landen in het 
Nederlandse overheidsprogramma 
Water Mondiaal. Met Water 
Mondiaal (2009-2015) wil 
Nederland bijdragen aan 
oplossingen voor de wereld-
waterproblematiek en tegelijkertijd 
de internationale positie van 
Nederland op het gebied van water 

versterken, kennis uitwisselen en 
economische kansen benutten.
 Onder de paraplu van Water 
Mondiaal hebben Nederlandse 
partijen op verzoek van de 
Indonesische autoriteiten in 
2010-2011 een kustverdedigings-
strategie ontwikkeld. Deze 
strategie wordt van 2012-2014 
uitgewerkt in een masterplan en 
een bijbehorende uitvoerings-
organisatie (Program Management 
Unit). Hiervoor stelde toenmalig 
staatssecretaris Ben Knapen 4 
miljoen euro aan middelen 
beschikbaar. 
 Het project wordt aangestuurd 
door Peter de Vries (Nederlandse 
ambassade in Jakarta), Michiel de 
Lijster (deltacoördinator voor 
Indonesië van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu) en Simon 
Warmerdam (Partners voor Water). 
Het opstellen van het masterplan 
wordt uitgevoerd door een 
consortium van Witteveen+Bos en 
Grontmij, in samenwerking met 
Triple-A Team, Kuijper Compagnons, 
Deltares en Ecorys. De onder-
steuning van de Program 
Management Unit wordt uitgevoerd 
door Royal HaskoningDHV, 
UNESCO-IHE en de Rebel Group. 

Het masterplan: hoe en wat?

verschijnt een jonge vrouw met een lichtgroene 
hoofddoek bleekjes uit een van de nog overeind 
staande huisjes. ‘Waar moet ik nu heen?’ vraagt 
ze zich vertwijfeld af. ‘De overheid heeft me geld 
aangeboden, maar dat is niet genoeg. Ik weet 
dat de grond officieel niet van mij is, maar we 
hebben het huis zelf opgebouwd en we woonden 
hier al zo lang.’ Verdrietig kijkt ze naar de hap-
pende bulldozer en de brokstukken van haar 
huis.
 ‘De problemen in Jakarta zijn echt ingewik-
keld’, verzucht Kusumawijya als ik vraag hoe hij 
Jakarta over tien jaar ziet, ‘en er is zoveel capa-
citeit voor nodig om de problemen op te lossen.’ 
Hoewel er bij de Nederlandse experts wel zorgen 
zijn over bepaalde onderdelen, zijn ze over het 
algemeen optimistisch over de toekomst. Over 
tien jaar is de uitvoering van het masterplan 
goed op weg. Lijken de problemen hier soms niet 
te complex om op te lossen? ‘Kan je een kubus 
van Rubik oplossen?’ is Frenkels wedervraag. ‘De 
oplossing is er, je moet hem alleen vinden. Daar 
moet je op blijven vertrouwen.’

Het pompstation in de wijk Pluit

Mensen van wie de huizen zijn gesloopt, krijgen woonruimte 

aangeboden in de wijk Pluit
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‘

Water  
voor  
iedereen

W
ater’, zegt Marieke Adank, ‘je kunt niet zonder, hè!’ Haar 
mails kwamen eerst uit Ethiopië, daarna uit Ghana. Als ze 
een week in Nederland is, treffen we elkaar in het Inter-
national Water House, een kantoor vol waterclubs recht 
tegenover de Apenrots in Den Haag. Ze werkt voor IRC 

International Water and Sanitation Centre, dat wil dat iedere wereldburger 
zich kan verheugen in veilig water, sanitatie en hygiëne, now and forever. 
Vooral die laatste toevoeging is essentieel, zegt ze: ‘Hoe zorg je ervoor dat 
iets dat is aangelegd ook echt blijft werken zoals het is bedoeld?’
 Marieke wist al jong wat ze wilde: ‘Iets met landbouw, iets met reizen 
en een beetje idealisme erbij. Als je dat mengt, kom je al snel op een studie 
Tropisch Landgebruik.’ Oprecht verbaasd kijk ik haar aan: hoe kan een 
meisje van een jaar of zeventien in de ban raken van Tropisch Landgebruik? 
‘Het klonk perfect voor wat ik toen voor ogen had: buitenland, mensen 
helpen, veel reizen, veel op het platteland, zoiets.’
 In Wageningen koos ze voor de specialisatie Irrigatie en Waterbouw-
kunde. ‘Dat bleek een mooie combinatie van techniek, management, maar 
ook allerlei sociale aspecten zoals belangenverstrengelingen. Want bij 
water heb je altijd te maken met verschillende belangen: boeren die willen 
irrigeren, mensen die water willen drinken, de industrie die water nodig 
heeft, maar ook wil lozen. En wat de een neemt, kan de ander niet nemen.’

Spiegel
In haar werk houdt Marieke zich onder andere bezig met vragen als: hoe kun 
je ervoor zorgen dat iedereen altijd toegang heeft tot veilig en voldoende 
water? En waar wordt water voor gebruikt? ‘Vaak houden organisaties zich 
bezig met óf drinkwater óf irrigatie, terwijl mensen water vaak voor 
verschillende dingen gebruiken.’
 ‘Vroeger was de redenering: als er in een bepaald gebied 1 miljoen 
mensen wonen, deel je dat aantal door driehonderd gebruikers per pomp. 
Die pompen werkten dan een jaar of vijf prima. Nu zijn we veel meer bezig 
met een langere levensduur door service en onderhoud, want dat scheelt 
veel ellende en weggegooid geld. En dan gaat het niet alleen om onderdelen 
en een goed vervangingsplan, maar ook over het punt dat de bevolking over 
twintig jaar is verdubbeld: hoe kunnen we daar nu al op inspelen?’

Langetermijnplanning is een probleem in arme landen waar acute zorgen 
alle aandacht vragen. Marieke: ‘Ook donoren zijn er lang vanuit gegaan: we 
zetten ergens een watersysteem neer en de lokale bevolking onderhoudt 
dat dan verder. Dat kwam ook door de drive: we moeten iets doen! Met het 
groeiend aantal systemen begint onderhoud begint steeds belangrijker te 
worden.’
 In Ghana, waar Marieke veel werkt, betalen mensen in een goed huis 
dat is aangesloten op het waternet ongeveer veertig euro cent per kuub, 
terwijl de armen in dorpen vaak een of twee euro per kuub kwijt zijn. ‘Ze 
betalen dus meer voor een minder goede service dan mensen met een 
kraan. De eerste stap is om dit te onderkennen en bespreekbaar te maken. 
Wij proberen de mensen in de watersector in Ghana een spiegel voor te 
houden, zodat we samen kunnen bedenken wat daaraan te doen is.’  
 ‘Als de watervoorziening goed is geregeld, ben je al een heel eind in 
een samenleving. Kinderen hoeven niet meer ver te lopen om water te halen 
en kunnen eerder naar school, water is goed voor de gezondheid, voor 
economische groei, goed voor alles.’ 
 ‘Water’, concludeert Marieke Adank, ‘is een mensenrecht: daar kom ik 
steeds weer op uit.’

Water is een mensenrecht en moet voor 
iedereen toegankelijk zijn.’ Voor IRC 
International Water and Sanitation Centre 
werkt Marieke Adank daar hard aan. 
Langetermijndenken is essentieel, net zoals 
mensen een spiegel durven voorhouden.

tekst  Tony van der Meulen

Naam Marieke Adank
Geboortedatum 1 augustus 1978
Huidige woonplaats Den Haag
Huidige functie programme officer,  
Africa Team IRC
Werkervaring bijna tien jaar 
Opleiding: Tropisch Landgebruik, specialisatie: 
Irrigatie en Waterbouwkunde (Wageningen 
Universiteit) 
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Resultaten meten 
met de smartphone

M
onitoring met papier heeft zo zijn 
nadelen, zoals stapels papier-
werk, een lange verwerkingstijd, 
gebrekkige communicatie en ver-
keerde interpretatie van data. Er 

hoeft maar één cijfertje van een gps-coördinaat 
verkeerd te worden overgeschreven en de water-
pomp bevindt zich plotseling honderd kilometer 
verderop dan in werkelijkheid. Schoon drinkwa-
ter is een must voor iedereen, maar met een der-
gelijk monitoringssysteem duurt het vlot een 
maand, of langer, voordat er bij eventuele gebre-
ken actie wordt ondernomen.
 Dit kan en moet sneller, vond Ned Breslin. De 
directeur van de Amerikaanse ngo Water For 
People (WFP) realiseerde zich dat de smartphone 
het apparaat bij uitstek was om snel en efficiënt 
data te verzamelen en te verwerken: computer, 
gps-ontvanger, fotocamera en barcodelezer in 
één. Zeker nu zelfs de meest afgelegen gebieden 
in Afrika en Azië beschikken over mobiele 
dekking. 
 Tot voor kort was het probleem echter dat de 
smartphone een duur apparaat was. Maar 
inmiddels brengen vooral Aziatische producenten 
zoals Samsung op grote schaal betaalbare 
smartphones op de markt in Afrika en Azië. Nu de 
prijs geen probleem meer vormt, heeft zich 
razendsnel een uiterst adequaat monitorings- en 
evaluatiesysteem ontwikkeld dat gretig aftrek 
vindt in Afrikaanse, Aziatische en Latijns-
Amerikaanse landen. WFP begon in 2010 met de 
ontwikkeling van het FLOW-systeem. Een jaar 
later vond de ngo haar eerste afnemer in het 
Water and Sanitation Programme (WSP) van de 
Wereldbank.
 Met de FLOW-app, die werkt voor smartphones 
met een Android-besturingssysteem, kunnen 
gebruikers gegevens, gps-locaties en foto’s 
verzamelen. Via een dashboard op een computer 
kan een projectleider zelf enquêtes samenstellen 
die hij vervolgens naar de telefoons kan 

versturen. Zodra de telefoon bereik heeft, wordt 
de verzamelde informatie naar een centrale 
database verstuurd. Vanaf daar kunnen de data 
gemakkelijk worden geanalyseerd en gedeeld. Zo 
kunnen gebruikers met behulp met Google Maps 
precies zien waar zich waterpompen en sanitaire 
voorzieningen bevinden en wat de bruikbaar-
heidsstatus hiervan is. 

Stabiel
Om FLOW zo goed mogelijk verder te ontwikkelen, 
klopte WFP kort na de lancering aan bij Akvo. 
Deze stichting maakt opensourcesoftware voor 
het delen van kennis, voor online rapportage en 
voor het verzamelen en analyseren van gegevens. 
Begin 2012 heeft Akvo de ontwikkeling van FLOW 
voor zijn rekening genomen. De software heet nu 
Akvo FLOW.
 Bestaande klanten kunnen nu steeds beter 
bediend worden, legt Mark Tiele Westra van Akvo 
uit. ‘Nadat Water For People FLOW had ontwikkeld, 
is de app in 2011 direct op grote schaal verspreid. 
Omdat WFP zelf niet over de know-how beschikte 
om dergelijke software te ondersteunen en 
verder te ontwikkelen, heeft de organisatie bij 
ons aangeklopt. Wij zorgen ervoor dat de 
software steeds gebruiksvriendelijker en effi-
ciënter wordt. Het doel van Akvo FLOW is om 
organisaties een betaalbare en betrouwbare 
dienst te bieden voor het verzamelen, beheren, 
en analyseren van gegevens die gebruikt worden 
voor monitoring en evaluatie.’ 
 ‘Wij denken dat open data en open informa-
tiesystemen een sleutelrol kunnen spelen om de 
effectiviteit van de hulp te verbeteren. Daarom 
proberen we ook om onze partners te stimuleren 
om de data die ze verzamelen openbaar te 
maken, zodat andere organisaties er hun 
voordeel mee kunnen doen. Akvo is een non-
profitorganisatie. De prijs die we voor onze 
diensten vragen, is erop gericht om de financiële 
duurzaamheid te garanderen. Een product dat 

veel organisaties gebruiken, moet stabiel zijn.’
 Inmiddels gebruiken ngo’s, overheden en 
private partijen in 29 landen Akvo FLOW om data 
te verzamelen, zowel binnen de watersector als 
daarbuiten. Het eerder genoemde Water and 
Sanitation Programme van de Wereldbank 
gebruikt de app bijvoorbeeld om baselinestudies 
te doen in meerdere landen. De Nederlandse 
alliantie Connect for Change en de WASH-
alliantie verzamelen met behulp van FLOW data 
voor de uitvoering van programma’s en voor 
monitoring en evaluatie. ICCO heeft FLOW 
ingezet in Indonesië om een voedselzeker-
heidsenquête onder huishoudens uit te voeren 
en RAIN meet de kwaliteit van regenwatertanks 
in Nepal met behulp van FLOW. Binnenkort start 
een programma in Indonesië om bij bijna 400 
duizend huishoudens enquêtes af te nemen. 

Minder corruptie
Volgens Westra levert het gebruik van Akvo FLOW 
aanzienlijk minder fouten op bij het verzamelen 
van gegevens. ‘Daarnaast is de snelheid hoog en 
is het gemak waarmee je data kunt verzamelen 
zeer groot. Bovendien zijn data gemakkelijk te 
delen. Het resultaat is dat de monitoring van 
organisaties en overheden efficiënter, effectiever 
en transparanter wordt.’ 
 De directe impact? Westra: ‘Pompen die 
worden gecontroleerd, blijven langer werken en 
worden eerder gerepareerd. Het inzetten van 
open data leidt ook tot meer publieke controle 
en minder corruptie. Transparantie en 
verantwoording maken het mogelijk om betere 
beslissingen te nemen over hoe schaarse 
middelen worden ingezet. Bovendien verbetert 
de publieke dienstverlening door transparantie 
en verantwoording, en is hierdoor minder ruimte 
voor inefficiëntie en corruptie. Waar meer licht 
is, is minder ruimte voor schaduw.’
 In het West-Afrikaanse Liberia is met Akvo 
FLOW snel de staat van de watervoorziening in 

Geen log papieren systeem, maar een simpele applicatie voor de smartphone. 
Dat is al voldoende om snel en betrouwbaar data te verzamelen voor fatsoenlijke 
monitoring en evaluatie. Op het gebied van water- en sanitatievoorzieningen krijgt 
de papieren evaluatie concurrentie van de app Akvo FLOW.

tekst Lennaert Rooijakkers



5959SMARTPHONES

kaart gebracht. Westra: ‘Na de burgeroorlog is 
men in 2011 begonnen om met behulp van FLOW 
een overzicht te krijgen van alle tienduizend 
waterpunten in het land. De Liberiaanse overheid 
heeft daarna in samenwerking met de Wereldbank 
en meer dan twintig andere organisaties een 
programma opgezet om de watervoorziening te 
verbeteren. De beschikbaarheid van up-to-date 
geografische informatie over de watervoorziening 
was de eerste vereiste om de watersector weer te 

ICCO is een van de organisaties die 
steeds meer gebruik maakt van de 
diensten die FLOW biedt. 
Amitangshu Acharya, programma-
manager Azië bij Akvo, vertelt op 
welke manier de organisatie FLOW 
op dit continent voor allerhande 
metingen inzet. 
 ICCO ondersteunt bijvoorbeeld 
onderzoek naar toegang tot 
toiletten in de Bengaalse regio 
Khulna. ‘Hier wordt onder 6.900 
huishoudens onderzocht of de 
mensen gebruik kunnen maken 
van een toilet en, zo ja, wat de 
staat hiervan is’, vertelt Acharya. 

‘Vroeger, met behulp van de oude 
monitoringsmethoden, had dit 
onderzoek ongeveer een jaar 
geduurd. Met behulp van FLOW zijn 
de onderzoekers hier vijf maanden 
eerder klaar mee. Alle benodigde 
data worden meteen naar iedereen 
gestuurd, van de betrokkenen bij 
het project in Azië tot de ICCO-
medewerkers in Utrecht. Hierdoor 
kunnen zij razendsnel discussies 
voeren over de laatste ontwikke-
lingen en voortgang van 
projecten.’ 
 Nu de projecten zo vlot 
verlopen, kunnen ICCO’s partner-

organisaties eerder beginnen met 
de constructie van de benodigde 
nieuwe toiletten. Acharya: 
‘Voorheen waren de verzamelde 
data niet waterdicht en liep het 
bouwen en verbouwen van 
toiletten uit op een haastklus. 
Door het tijdoverschot dat FLOW 
oplevert, kunnen onze partners de 
beoogde 3.500 nieuwe toiletten 
eerder én beter afleveren. 
Bovendien kunnen de organisaties 
zich sneller op nieuwe projecten 
richten.’
 ICCO zet FLOW ook in voor 
onderzoek naar bijvoorbeeld 

voedselzekerheid. ‘Tussen oktober 
en november heeft ICCO bij een 
zogenaamd Food Security Project 
in Noord-Sumatra FLOW op 
succesvolle wijze ingezet. Binnen 
een maand waren alle benodigde 
gegevens over de 314 uitgekozen 
huishoudens verzameld en 
geanalyseerd. Naar aanleiding 
hiervan begint ICCO over twee 
maanden met eenzelfde project in 
delen van India, Bangladesh en 
Nepal.’

laten functioneren. Met hetzelfde doel zijn in 
2012 in Sierra Leone de gegevens van 
dertigduizend waterpunten verzameld.’
 Westra verwacht dat over vijf jaar niemand 
meer enquêtes op papier afneemt. ‘Vooral in de 
watersector heeft Akvo FLOW een grote 
reikwijdte, omdat we samenwerken met grote 
partners als UNICEF, Water for People, IRC en de 
Wereldbank. Daarom maakt FLOW een goede kans 
om de meest gebruikte watermonitoringstool te 

worden’, zegt hij. Maar belangrijker dan de vraag 
welke tool organisaties het meest gaan 
gebruiken, is volgens Westra het feit dat ze 
oplossingen gebruiken die open source zijn en 
voldoen aan open standaarden wanneer ze 
ervoor kiezen om monitoring te gaan doen met 
mobiele technologie. ‘Dat is de enige manier om 
te zorgen dat kennis en data over water gedeeld 
kunnen worden, zodat iedereen er zijn voordeel 
mee kan doen’, besluit hij. 

Amitangshu Acharya laat op zijn smartphone meetresultaten zien aan omwonenden 

Razendsnel een nieuw toilet

Via Google Maps kunnen 

gebruikers precies zien waar 

zich waterpompen en sanitaire 

voorzieningen bevinden
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IJs in de 
woestijn

INTERVIEW

I
n zijn bovenwoning aan de rand van Den 
Haag ontmoet ik Ap Verheggen. Het is 
meteen duidelijk dat ik bij een kunstenaar 
aan tafel zit: aan de wand hangen beeld-
studies voor zijn nieuwe project Urban 

Chameleons en vanaf het plafond houdt een 
grote, groene gifkikker ons gesprek nauwlettend 
in de gaten. Deze man heeft creativiteit door zijn 
aderen stromen en dat weet hij te combineren 
met een flink portie maatschappelijke bewogen-
heid. 
 Met zijn werk presenteert Verheggen op  
originele wijze de problemen van onze wereld en 
zet hij mensen aan tot het zoeken van op-
lossingen. Klimaatverandering, waterschaarste 
– thema’s die zich vaak in het verdomhoekje 
bevinden, maar Verheggen weet ze met succes in 
de spotlights te plaatsen.

Extremen
Deutsche Welle, Al Jazeera, CNN en natuurlijk 
onze eigen NOS, zomaar wat zenders die 
aandacht besteedden aan het werk van de 
kunstenaar. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? ‘Het is 
heel simpel: hoe erg het probleem ook is, ik 
breng het op een positieve manier. Ik wil mensen 

weer hoop geven voor de toekomst. Als je een 
willekeurige krant openslaat, word je toch 
spontaan depressief! Wanneer je dit soort 
moeilijke onderwerpen onder de aandacht wilt 
brengen bij het grote publiek, heeft naming, 
shaming en blaming geen zin. Mensen zijn 
gewend aan negatieve informatie, het gaat 
gewoon langs ze heen. Maar dat geldt niet voor 
positieve informatie. Daarom benader ik 
problemen – ik bedoel uitdagingen; zie je, het zit 
er zo ingesleten – altijd op positieve wijze.’
 Waar komt die drive om mensen aan het 
denken te zetten vandaan? ‘Ik heb twaalf jaar in 
het Arctisch gebied gewerkt. In die periode heb 
ik dat gebied ontzettend snel zien veranderen. Ik 
heb jarenlang documentaires gemaakt en met 
allerlei mensen gesproken. Toen bleek dat de 
problematiek – waarvan ik wist dat die speelde 
– vaak nog veel erger is dan ik had verwacht. De 
extremen in het klimaat zijn ondertussen zo 
groot dat we nú in actie moeten komen, want 
morgen is het te laat.’
 ‘Je kunt gaan janken en het bijltje erbij 
neergooien, maar je kan die veranderingen ook 
als stimulans zien om door te gaan en je nog 
meer in te zetten voor verbetering. Het is de truc 

om de veranderingen in het klimaat te gebruiken. 
Probeer een vertaalslag te maken waardoor ze 
juist nuttig worden. Als het klimaat verandert, 
moeten culturen mee veranderen, dat is altijd zo 
geweest. De mens heeft zich door de eeuwen 
heen altijd aangepast aan het milieu, dat moeten 
we nu ook blijven doen.’

Gletsjers bouwen
Het zoeken naar mogelijkheden in onmogelijke 
situaties is dan ook een van Verheggens 
kwaliteiten. Met een guitige glimlach vertelt hij: 
‘Soms bouw je opeens, pats, weer een waanzinnig 
ding waarvan niemand denkt dat het kan. Ik 
maak het eerst op schaal, en als dat lukt, maak ik 
het in het groot.’ Lachend geeft hij toe: ‘Ik vertel 
mensen niet eens meer wat ik doe, want ze 
geloven het toch niet.’ 
 Een goed voorbeeld van zo’n ongelooflijk 
project is de Sunglacier waarmee de kunstenaar 
momenteel bezig is. Alsof het de normaalste 
zaak van de wereld is, vertelt hij: ‘Toen ik in 
Groenland was, zag ik hoe snel de gletsjers 
smolten. Ik dacht bij mijzelf: “We moeten nieuwe 
gletsjers bouwen!” Maar, als ik zo’n project 
aanpak, dan wil ik het ook extreem doen. Zo 

Met twee grote beelden op een drijvende ijsschots trok 
kunstenaar Ap Verheggen in 2010 wereldwijd de aandacht. 
Klimaatverandering heeft voor dramatische veranderingen 
gezorgd in het landschap in Uummannaq in Groenland, liet 
hij zien met zijn project cool(E)motion. ‘Kunst is het ultieme 
medium om mensen aan het denken te zetten.’

tekst Emma Jane Tolenaar
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kwam ik samen met mijn team – bestaande uit 
filosofen, kunstenaars, ingenieurs, advocaten en 
journalisten – op het idee van een autonoom 
werkende gletsjer middenin de heetste woestijn 
ter wereld. Niemand dacht dat het mogelijk was, 
maar ondertussen hebben we een concrete 
aanvraag voor financiering van de Sunglacier de 
deur uitgedaan. Het kan nog wel even duren 
voordat we een investeerder hebben gevonden, 
maar zodra we die hebben gevonden, kan de 
gletsjer gebouwd worden.’ 
 ‘De technologische innovatie op het gebied 
van waterwinning die we hebben ontdekt bij het 
ontwikkelen van het Sunglacier-project, kan ook 
op een heel praktische manier worden toegepast 
voor huishoudelijk gebruik. Met de kennis die wij 
opdoen, willen we mensen handvatten aanreiken 
waarmee ze zelf praktische oplossingen kunnen 
ontwikkelen. Op dezelfde manier waarop 
Leonardo da Vinci dat destijds al deed.’ Dat 
klinkt ambitieus, maar Verheggen is niet alleen 
kunstenaar, maar ook een visionair: ‘Doordat we 
extreem te werk gaan, komen we tot extreme 
oplossingen die – juist doordat ze zo extreem 
zijn – vaak over het hoofd worden gezien. Ik 
bedoel, zeg nou zelf: een gletsjer midden in de 

AP VERHEGGEN

woestijn die volledig autonoom ijs produceert. 
Niemand dacht dat mogelijk was.’

Klein maken
Wat kan de ontwikkelingssector leren van deze 
man? Het blijft even stil, maar dan komt er een 
duidelijk antwoord. ‘De ontwikkelingssector 
moet zichtbaarder worden. Je kunt wel zeggen: 
“We hebben zo-en-zoveel geïnvesteerd in een 
waterput in Rwanda”, en dat is heel mooi, maar 
dat is nog geen communicatie. Communicatie 
moet interactief en persoonlijk zijn. De sector 
moet het grote verhaal klein proberen te maken. 
Mensen kennen de grote context vaak wel, maar 
het zijn juist de persoonlijke verhalen die mensen 
raken. Dát is communicatie.’ 
 ‘Daarnaast moet je met een duidelijke 
boodschap komen. Vermijd wetenschappelijke 
taal zoveel mogelijk. Mensen zijn ondertussen zo 
gespecialiseerd dat ze elkaars taal niet meer 
spreken. Maar willen we iets bereiken, dan zullen 
we weer moeten leren met elkaar te communiceren. 
Het is hoog tijd dat we verantwoordelijkheid 
nemen voor de wereld om ons heen en dat we 
verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst.’

Ap Verheggen

Ap Verheggen (Sittard, 1964) 
maakt kunst met een boodschap. 
Met zijn projecten wil de kunstenaar 
mensen stimuleren om op creatieve 
wijze met oplossingen te komen 
voor de uitdagingen van klimaat-
verandering. 
 Zo ook bij de Sunglacier.  
Dit kunstwerk bevriest doordat het 
in de zon wordt geplaatst.  
De zonnepanelen bovenop het 
kunstwerk wekken energie op die 
gebruikt wordt om de onderkant 
van het kunstwerk extreem af te 
koelen. Het aanwezige vocht in de 
lucht vriest vast aan het oppervlak 
en vormt ijs.  Zie ook  
www.sunglacier.com.

Als het klimaat 
verandert, moeten 
culturen mee 
veranderen’
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H
et is nog vroeg in de ochtend als in 
het kleine dorpje in India de water-
emmers worden gevuld. Het ver-
trouwde raspende geluid van een 
oude handpomp. Het is een goede 

dag voor de vrouwen die het water halen: de 
handpomp doet het. Voor Bibi die in een van de 
smalle straatjes woont, betekent dat zeven kan-
nen voor het wassen, een kan voor de vloer en 
nog zeven kannen voor drinken en koken. Pom-
pen dus. ‘De pomp doet het niet vaak en dan ha-
len we water ver weg van het land’, zegt ze. ‘We 
zouden dit water eigenlijk niet moeten drinken. 
Het is vervuild met arsenicum en fluoride, men-
sen worden er ziek van. Maar we hebben geen 
keus, we moeten iets drinken.’ In het dorp staan 
zes waterpompen, waarvan één pomp het nog 
doet. Onderhoud wordt niet of te laat gepleegd. 
In dorpen in India is het verkrijgen van schoon 
drinkwater in 2013 nog altijd een probleem. 
 Het International Water and Sanitation Cen-
tre (IRC), een kennis-ngo op het gebied van wa-
ter en sanitatie, deed met het programma 
WASHCost onderzoek naar de kosten die worden 
gemaakt in de sector en naar het serviceniveau 
van water, sanitatie en hygiëne in vier landen: 
India, Ghana, Burkina Faso en Mozambique. De 
conclusies laten weinig aan de verbeelding over. 
‘De belangrijkste bevinding is dat het serviceni-
veau van zowel water als sanitatie op het platte-
land veel lager ligt dan de normen van de landen 
zelf’, stelt projectleider Catarina Fonseca. ‘Veel 
lager ook dan iedereen had verwacht.’ Uit het 
onderzoek blijkt dat tussen de 30 en 40 procent 
van de systemen, zoals handpompen en elektri-
sche pompen, niet functioneert zoals zou moe-
ten. ‘Dat betekent dat elk jaar zo’n 30 tot 40 

procent van de investeringen in de sector ver-
spild is’, aldus Fonseca. 

Gat in de grond
In landen in sub-Sahara Afrika is de watersector 
voor een groot deel afhankelijk van donorfinan-
ciering en het werk van individuele ngo’s. Bou-
reima Kouanda, hoofd onderhoudswerkzaamhe-
den van het westelijke district Hounde in Burkina 
Faso, geeft een inkijkje in de praktijk van de 
watervoorziening in zijn land. 
 Het gele stof stuift op onder de wielen van 
zijn brommer. Achterop een kleine, groene kist 
met wat spullen voor noodonderhoud. Even later 
houden dorpelingen de lange leidingen van een 
handpomp vast terwijl Kouanda een van de on-
derdelen aan de onderkant van de zuiger ver-
vangt. Het is maar een klein onderdeel en kan 
dus eenvoudig worden vervangen. ‘Er is vaak niet 
genoeg geld voor onderhoud van de pompen’, 
legt hij uit. ‘Ik krijg het geld van een commissie 
in het dorp, maar die heeft niet altijd voldoende 
budget. Als de leiding vervangen moet worden, 
moeten de mensen in het dorp extra betalen.’ 
 De watersector is gedecentraliseerd en de 
dorpen, steden en districten zijn verantwoorde-
lijk voor het onderhoud en het functioneren van 
de pompen en pijpleidingen. In Burkina Faso 
zorgt een commissie van dorpelingen voor het 
onderhoud. Geld hiervoor komt van de verkoop 
van water aan de bevolking. In de stad zorgt de 
burgemeester voor de planning en monitoring 
van de systemen. Hij springt ook bij als het dorp 
geld tekort komt. Een mooi systeem op papier, 
maar in de praktijk een ingewikkeld samenspel 
van verschillende belangen. 
 Terwijl Boureima Kouanda bezig is, scheppen 

dorpelingen niet veel verderop water uit een gat 
in de grond. Gratis voor iedereen. ‘Mensen heb-
ben liever het water uit de open put daar, want 
voor de pomp moeten ze betalen’, legt de onder-
houdsman uit. ‘De mensen zeggen ook dat het 
water uit de pomp niet lekker smaakt.’ Ondertus-
sen staan meerdere kapotte pompen in het dorp 
te wachten op onderhoud, maar meer geld is er 
niet. Voor Kouanda zit het werk erop. ‘Als er bud-

De bittere 
nasmaak

Op papier is het gelukt om meer mensen aan schoon drinkwater te helpen.  
Precies zoals het de bedoeling was van de Millenniumdoelen. Maar in dorpen in Afrika  

en India halen mensen nog steeds water uit vervuilde putten en rivieren.  
‘Het is hier een kerkhof van investeringen.’

tekst Thomas Hurkxkens

Reparatie van een handpomp in Akatsi district, Ghana
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Uit het WASHCost-onderzoek komen zes verschil-
lende kostencomponenten naar voren waarvoor 
bij aanvang van een project geld opzij moet wor-
den gezet. Dit gaat om kosten die nodig zijn om 
een systeem de volledige levensduur mee te la-
ten gaan. Naast de originele investering zijn dat: 
klein onderhoud, zoals het dagelijks bedienen en 
maken van de pomp, en groot onderhoud, wan-
neer de generator bijvoorbeeld kapot gaat. Ten 
derde kosten die gemaakt moeten worden ter 
ondersteuning van (overheids-)medewerkers die 
bijvoorbeeld monitoren en werken aan capaci-
teitsopbouw in de dorpen (de directe ondersteu-
ning). Een vierde kostenpost is de ondersteuning 
van de nationale staf en grootschalige planning 
(de indirecte ondersteuning). Als laatste, zo 
blijkt uit het onderzoek, moet rekening gehou-
den worden met de kosten van kapitaal zelf. 
Rente op een lening of bijvoorbeeld wisselkoer-
sen kunnen bij projecten een (klein) effect heb-
ben op het budget. Bij grootschalige projecten 
net zozeer als bij kleinere projecten van particu-
liere ngo’s zou rekening moeten worden gehou-
den met deze uitgaven. Daarnaast hebben de 
onderzoekers gekeken naar een betere manier 
om te meten wat mensen daadwerkelijk aan wa-
ter ontvangen. Fonseca: ‘De toegang tot water 
en sanitaire voorzieningen wordt nu gemeten 
als: “Staat er een pomp? Dan heb je toegang tot 
water.” Men kijkt alleen naar de dekking door 
systemen in een gebied.’

Zwak
De afgelopen jaren hebben zogenaamde JMP 
Working Groups nagedacht over de doelstellin-
gen voor na 2015, als de huidige Millennium-
doelstellingen eindigen. De wens is om in deze 
nieuwe doelstellingen tot een veel preciezere 
meetmethode te komen. Catarina Fonseca: ‘Ie-
dereen, de overheid en donoren, willen dat de 
drinkwatersystemen het blijven doen. Het pro-
bleem is dat de definitie van ‘geslaagde inter-
ventie’ verkeerd is geweest.’ 
 Volgens WASHCost moet er daarom gewerkt 
gaan worden met een meer genuanceerde me-
thode waarmee je kijkt naar de hoeveelheid wa-
ter, de kwaliteit van het water, de betrouwbaar-
heid van het water en de toegang ertoe (hoe 
lang duurt het voordat je het water hebt en moet 
je bijvoorbeeld lang in de rij staan?). Deze indi-
catoren komen ook terug in de ontwerpen voor 
de post-2015-doelstellingen. Fonseca. ‘We moe-
ten “succes” herdefiniëren in de sector.’ 
 Bij het UNESCO-instituut voor watereducatie 
(UNESCO-IHE), deelt rector András Szöllösi-Nagy 
de zorgen die spreken uit het WASHCost-project. 
‘Als onderhoud niet goed wordt uitgevoerd, is 
duurzaamheid een droom’, aldus de professor. 
‘Het probleem is dat de indicatoren voor het in-
schatten van verbetering in de water- en sanita-
tievoorzieningen in de Millenniumdoelen nogal 
zwak waren. Ze zijn niet goed meetbaar, mede 
omdat ze de boodschap moesten overbrengen 
naar de brede publieke en politieke gemeen-

Emmanuel Gaze de vinger op de zere plek: ‘Het is 
aan de districten om de planning, de monitoring 
en het onderhoud van de systemen te doen, maar 
het geld dat hiervoor nodig is, krijgen ze niet. Het 
geld dat zij zelf kunnen generen, is te weinig. Bo-
vendien moeten zij het geld aan veel verschillende 

kostenposten uitgeven. Belangen waartussen zij 
steeds een afweging moeten maken.’ 
 Volgens de waterprofessional is het gevolg 
dat zo’n 30 procent van de systemen in het land 
niet of niet goed werkt. Niet veel verderop in het 

kleine kantoortje van het Water and Sanitation 
Monitoring Platform Ghana hoeft teamleider Yaw 
Asante Sarkodie niet lang na te denken over de 
oorzaak van de problemen: ‘We hebben allemaal 
alleen gekeken naar targets in de Millennium-
doelstellingen: zoveel mogelijk dorpen van water 
voorzien. We hebben helemaal geen rekening 
gehouden met onderhoud van de voorzienin-
gen.’

get zou zijn om een keer een preventief bezoek af 
te leggen, zou dat al heel erg helpen. Als een 
pomp slecht wordt onderhouden gaat hij onge-
veer een jaar mee, wordt hij goed onderhouden 
dan wel dertig jaar’, aldus de onderhoudsman. 
 Volgens Catarina Fonseca is het slecht func-
tioneren van de systemen voor watervoorziening 
terug te voeren op slecht budgetteren. De inves-
teringen in de watersector, zo blijkt uit het 
WASHCost-onderzoek, gaan vooral naar de mate-
riële kosten, dus de kosten voor de pomp zelf. 
Fonseca: ‘Verreweg het grootste gedeelte van het 
geld gaat op aan de eerste investering, en mis-
schien nog aan een of twee trainingen daarna. 
Vervolgens is het een soort sprong in het duister 
en is de hoop dat de dorpen en gebruikers van 
het water betalen zodat de systemen het kunnen 
blijven doen.’ Volgens Fonseca kunnen de dorpen 
niet voor het kleinere onderhoud zorgen. Als er 
iets groots kapot gaat, zoals de leiding van de 
pomp of de generator van een elektrische pomp, 
is het budget van het dorp snel uitgeput. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat gewone mensen 
al veel bijdragen aan water en sanitaire voorzie-
ningen. Het grote onderhoud aan de systemen is 
te duur en is daarom niet te dragen voor een ge-

meenschap, luidt de conclusie. ‘De tarieven die 
gevraagd worden, kunnen deze kosten niet op-
vangen’, aldus Fonseca. ‘Dit kunnen we niet blij-
ven negeren.’

Zere plek
In het kantoor van de semioverheidsinstelling 
Community Water and Sanitation Agency (CWSA) 
in Accra in Ghana legt hoofd technische dienst 

‘ Elk jaar is 
zo’n 30 tot 40 
procent van de 
investeringen 
verspild’
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heeft geen zin om infrastructuur neer te zetten 
en na twee of drie jaar te constateren dat die 
volledig kapot is door een gebrek aan onder-
houd, waarna vervolgens de volledige investe-
ring nogmaals moet worden gedaan. Het is geen 
kwestie van geld. Geld om de sector te financie-
ren, is er. We moeten kijken naar wie er verant-
woordelijk is en hoe we vervolgens financiering 
kunnen vinden voor deze verantwoordelijkhe-
den.’
  WASHCost-onderzoekscoördinator in India, 
Snehalatha Mekala, vat het nog even krachtig 
samen: ‘Het heeft geen zin om op de huidige ma-
nier infrastructuur aan te leggen. De officiële 
cijfers zien er misschien goed uit, maar de prak-
tijk is een kerkhof aan investeringen.’ 

In plaats van alleen projecten te financieren, 
moeten zij mensen in staat stellen de projecten 
lokaal zelf vorm te geven. ‘De focus moet dus ko-
men te liggen op educatie, overdracht van kennis 
en technologie en capaciteitsopbouw. Ik denk 
dat dit de enige zinvolle manier is.’
 In Ghana wordt de WASHCost-methode van 
verbeterd budgetteren inmiddels voorzichtig in 
de praktijk gebracht. Zij het nog op papier. ‘Als ik 
nu geld vraag bij de overheid voor een investe-
ring, baseer ik het budget op die zes kostenpos-
ten’, aldus Emmanuel Gaze van CWSA. ‘Het effect 
is tot nu toe vooral zichtbaar in de planning, de 
overheid heeft haar budgetten nog niet vormge-
geven volgens deze aanpak.’ 
 Het wachten is dus nog op concrete resulta-
ten, maar de waterexpert is uitgesproken over de 
toekomstige strategie voor de watersector: ‘De 
focus moet verschuiven naar onderhoud, het 
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schap. We hebben nu criteria nodig die niet wishy 
washy zijn, maar die echt vooruitgang kunnen 
meten.’ 
 Daarbij zullen we veel preciezere gegevens 
moeten verzamelen, aldus de rector: ‘Als we goed 
meten, weten we tenminste waar het mis gaat. 
Zoals ook wel gezegd word: “If you don’t measure 
it, you can’t manage it.” En dat is denk ik het pro-
bleem waar we tegenaan gelopen zijn. De gege-
vens die we verzameld hebben, waren ontoerei-
kend. Maar ik zie op dit vlak wel vooruitgang.’ 

Kerkhof
Volgens UNESCO-IHE moet er een tweezijdige 
aanpak komen van de problemen in de sector, 
zegt Szöllösi-Nagy. ‘Ik denk dat de reden dat we 
achterlopen is, en dit is kritiek op onze eigen 
sector, dat we er dertien jaar geleden onvoldoen-

de in geslaagd zijn de politieke gemeenschap te 
overtuigen van het feit dat water een enorm is-
sue wordt in de 21ste eeuw.’ Daarom moet vol-
gens het onderzoeks- en onderwijsinstituut bij 
overheden in ontwikkelingslanden ten eerste 
onder de aandacht worden gebracht dat water 
hét thema van de komende jaren is. ‘Water is een 
cruciaal issue en als ontwikkelingslanden niet 
oppassen, verliezen zij opnieuw. De kosten van 
het niet hebben van schoon drinkwater en goede 
sanitaire voorzieningen zijn enorm. Mensen wor-
den ziek en daarom zijn er grote investeringen 
nodig in de gezondheidszorg. Dus als je iets aan 
de armoedesituatie wilt doen, moet je wat doen 
aan de publieke gezondheidszorg en dus aan wa-
ter en sanitatie. De nationale overheden hebben 
hierin een belangrijke rol te spelen.’ 
 Op internationaal niveau moeten de donoren 
geherstructureerd worden, volgens Szöllösi-Nagy.  

Kijk op www.viceversaonline.nl/dossiers/water 
voor een filmimpressie bij dit verhaal.
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Boureima Kouanda reist per brommer naar de dorpen voor onderhoud

‘ We hebben 
geen rekening 
gehouden met 
onderhoud’ ©
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6565COLUMN MARC BROERE

Toen mijn vader op de zeevaartschool terecht-
kwam in een klaslokaal met 28 cursisten, keek de 
leraar, een gewezen gezagvoerder, hen allemaal 
aan en zei: ‘Mijne heren, jullie zitten hier met 28 
man. Veertien blijven er over, zij zullen stuurman 
worden. Hiervan zal de helft ook vroegtijdig af-
haken. Vijf van jullie zullen uiteindelijk kapitein 
worden en twee kapitein-eigenaar.’ 
 Toen al besefte mijn vader dat deze gedachte 
beantwoordde aan een kinderdroom: ooit eige-
naar worden van een zeeschip, ooit een keer het 
genoegen te mogen smaken om ‘bij mijn eigen 
rederij’ te kunnen antwoorden op de vraag bij 
welke rederij je vaart. Mijn vader werd stuurman, 
kapitein op grote schepen, maar hij bleef die 
wens koesteren om ooit eigenaar te worden van 
zijn eigen kleine kustvaarder.
 In 1976 kocht hij zijn eigen schip, een glad-
dekcoaster van 530 ton met eigen laad- en losge-
rei. Hij noemde het schip Margreet: 'Mar' van 
Marc en 'greet' naar mijn moeder; en om ook mijn 
broertje niet te vergeten, werd de sloep Peter 
genoemd. 
 Van dit type coaster werden er in de jaren 
vijftig en begin jaren zestig heel veel gebouwd. 
Qua scheepsbouw was de Nederlandse coaster 
van een ultieme schoonheid. Een Nederlands 
schip moest ook een mooi schip zijn: een prach-
tig staaltje schilderkunst in staal.
 Het was voor mij een prachtige jeugd. Ro-
mantische reizen, met het hele gezin aan boord. 
Een houtreis van Zweden naar Zaandam, China-
klei laden in nostalgische haventjes in Cornwall 
(waar series als The Onedin Line werden opgeno-
men) voor Kampen. Een lading pulp van Noorwe-
gen naar Franeker of een reisje van Kleipeda in 
Rusland naar Utrecht. De kapiteins van de kleine 
handelsvaart waren grootmeesters in de zee-

manskunst die durfden te varen. Onverschrok-
ken zonder loods de Stockholmer Scheren in of 
in het holst van de nacht door de Kalmer Sund, 
tussen de stenen door.
 Mijn vader zag z’n schip als een heel trouwe 
nautische kameraad. Hij kon het niet laten om 
soms in de haven langs de Margreet te lopen en 
even schouderkloppend zijn hand langs de 
scheepswand te laten gaan. ‘Goh meid, wat heb 
je je weer prima gedragen in dit rotweer.’ Ook 
was hij verknocht aan het varen zelf. De stilte 
van de zee is iets heel bijzonders. Als je vier uur 
op wacht staat, kun je ongestoord een hele ge-
dachtegang uitwerken, zei mijn vader altijd. Je 
hebt alleen de horizon voor je en weet dat er 
niemand met een collectebus voor de deur kan 
staan of dat de telefoon kan gaan.
 Als zeeman verbaasde mijn vader zich vaak 
over de pietluttigheid van de walmensen. Soms 

Iedere ontwikkelings- 
werker zou een zee-
mansmentaliteit 
moeten hebben

Zeemans-
mentaliteit

Column
Marc Broere

Marc Broere is hoofdredacteur van Vice Versa en Lokaalmondiaal. Daarnaast is hij auteur van verschillende  
boeken over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.

maakte hij op een verjaardag mee dat iemand 
een uur zat te praten over een krasje op zijn 
auto. ‘Rijdt die dan nu niet meer?’ vroeg hij dan 
argeloos. Een veelgehoorde uitspraak van hem 
was: ‘Wie lacht niet wie de walmens beziet.’ Maar 
soms ontmoette hij mensen op de wal bij wie hij 
zich afvroeg: zou die ook gevaren hebben? Hij 
heeft een zeemansmentaliteit. 
 Ik denk dat het geen kwaad kan als ook de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking een 
zeemansmentaliteit krijgt. De durf en onver-
schrokkenheid die daarbij horen zijn vandaag de 
dag soms ver te zoeken binnen de Nederlandse 
ontwikkelingssector. Veel te makkelijk laten or-
ganisaties alle kritiek maar over zich heen gaan. 
En hoewel mensen die binnen de ontwikkelings-
samenwerking werken doorgaans ook zeer ver-
knocht zijn aan hun vak, durven ze daar op ver-
jaardagsfeestjes amper nog voor uit te komen, 
omdat je dan meteen met woorden als ‘strijkstok’ 
wordt geconfronteerd. 
 Bij een zeemansmentaliteit horen ook de 
stilte en reflectie om een gedachtegang af te ma-
ken. Als ontwikkelingsorganisaties tijd nemen 
om vaker te reflecteren, kiezen ze wellicht weer 
voor wat ze echt willen in plaats van – om even 
in zeemanstermen te blijven – hun steven voor 
de zoveelste keer te wenden en mee te varen op 
een nieuwe wind die om de paar jaar door een 
vers aangetreden bewindspersoon wordt inge-
blazen. 
 Eigenlijk sluiten zeevarenden en ontwikke-
lingswerkers in de kern van hun beroep naadloos 
op elkaar aan. Beide beroepen leveren mensen af 
die ruimdenkend en op de wereld georiënteerd 
zijn. In beginsel zou iedere ontwikkelingswerker 
een zeemansmentaliteit moeten hebben.
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Aandacht voor de 
menselijke kant

Je zou water en hygiëne de moeder aller speerpunten kunnen noemen. Zon-
der water geen landbouw, zonder hygiëne geen gezondheid. De onderwijs-
participatie, vooral van meisjes, gaat drastisch omhoog als de sanitaire 
voorzieningen op scholen goed geregeld zijn. Vrede en veiligheid zijn ge-
baat bij minder conflict om schaars water. 
 Alle reden dus om water en sanitatie hoog op de agenda te zetten. Het 
gevaar is echter dat, zeker met de huidige nadruk op harde cijfers, er bij 
investeringen van de Nederlandse overheid vooral gekeken wordt naar 
hardware en successen op de korte termijn. 

Kerkhof
Natuurlijk moeten er pompen geslagen en sanitaire voorzieningen gebouwd 
worden. Maar wanneer gebruikers niet bij het onderhoud betrokken zijn, zit 
je binnen de kortste keren met een kerkhof vol roestige pompen. In Afrika 
staan momenteel zo’n driehonderdduizend pompen stil: dat is een derde 
van het totaal! Gevolg: 1 miljard dollar down the drain en 90 miljoen men-
sen die op papier toegang hebben tot water van de pomp, maar die hun 
water in de praktijk nog steeds uit de vervuilde rivier halen.
 Wereldwijd worden er duizenden toiletten gebouwd die niet zijn aange-
sloten op een riool. Als mensen er niet van overtuigd zijn geraakt dat hun 
gedrag moeten veranderen (geen sanitaire stop in het veld maar op de 
doos, handen wassen!) of als de inhoud van die wc’s vervolgens weer 
stroomopwaarts in de rivier wordt gekieperd waar mensen hun drinkwater 
uit halen, ben je nog geen stap verder. 

Grote boodschap
En laten we wel wezen: de gebruikers hebben er natuurlijk alle belang bij 
dat de voorzieningen effectief zijn én blijven. In Mozambique zag ik hoe 
gebruikersgroepen getraind werden en verantwoordelijkheid namen voor 
regelmatige controles en onderhoud van de pompen. In een jaar tijd kwa-
men er op deze manier meer dan honderd pompen opnieuw in gebruik, 
waardoor zo’n vijftigduizend mensen weer toegang tot schoon drinkwater 
hadden. 
 Al met al is dat de ‘grote boodschap’ aan de minister: zorg voor vol-
doende aandacht voor de software. Niet alleen is er zoveel relevante erva-
ring op dat gebied, maar nog belangrijker is dat we echt het risico lopen op 
schijnontwikkeling als we geen aandacht hebben voor de menselijke kant. 
Mooie cijfers op papier (‘kijk, we gaan de MDG’s halen!’) , maar geen daad-
werkelijke, duurzame verbetering in het leven van mensen in ontwikkelings-
landen. 

WATERROUTES

Kompas voor 
de toekomst 

Naar buiten  
treden

Samenwerken – we doen het al of we staan ervoor open als ngo’s, bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden. Maar hoe zit het met de buitenwereld?
 We kunnen wel vaststellen dat de grenzen van het watersysteem bereikt 
zijn. Niets nieuws onder de zon: vervuiling, verdroging, verzilting. De optel-
som van toenemende bevolkingsdruk, groeiende welvaart, voedselvraag en 
een veranderend klimaat is niet langer te negeren. Mismanagement van wa-
ter is een beperkende factor voor economische groei en welzijn geworden, 
ook – en dat is belangrijk – buiten de watersector zelf.

Kwetsbaar
De snel gegroeide wereldwijde welvaart is kwetsbaar. Publiek geld is vol-
strekt ontoereikend om alleen al op het gebied van klimaatadaptatie alle 
uitdagingen op te pakken. Innovatieve financieringsvormen zullen noodza-
kelijk zijn en ervaringen uit de droge infrastructuur zullen als voorbeeld 
gaan dienen. ‘Slim financieren’ wordt van essentieel belang voor slimme 
oplossingen. We zullen de financiële expertise moeten ontwikkelen als een 
integraal onderdeel van de Nederlandse waterportefeuille. 
 Ook krijgen we te maken met big data: een explosieve groei van infor-
matiediensten voor sectoren die afhankelijk zijn van de water. Deze groei 
ontstaat door dreigende schade en kwetsbaarheid, want hierdoor neemt de 
wens tot beheersing toe. De informatie zal real time en met hoge mate van 
nauwkeurigheid beschikbaar komen. Sensortechnologie, vanaf de grond of 
vanuit de ruimte, zal te veel, te weinig en te vies water in kaart gaan bren-
gen en deze gegevens zullen op termijn vrij beschikbaar komen. Een jon-
gere generatie in de ICT- en internetsector zal met deze data slimme 
applicaties ontwikkelen die traditionele adviesdiensten zullen veranderen. 

Omarmen
Willen we deze ontwikkelingen in Nederlands voordeel benutten, dan moe-
ten we deze trend omarmen en stimuleren. We zullen onze sector open moe-
ten stellen voor andere sectoren en voor internationale partners. Naar 
buiten treden in plaats van met elkaar praten. De push voor verandering en 
de vraag naar producten en kennis zal komen uit sectoren waarvoor de be-
schikbaarheid van water een vereiste is. Denk aan voedselproductie, ener-
gievoorziening, grondstoffenwinning en -transport. Onze uitdaging zal zijn 
om meer de aansluiting te zoeken bij deze werkvelden. 
 Dat de inzet vanuit onder andere het Netherlands Water Partnership, 
departementen en de topsector Water zijn vruchten afwerpt, blijkt onmis-
kenbaar uit deze Vice Versa. Toch gaat nog te veel aandacht uit naar wat ons 
scheidt binnen de watersector en te weinig naar wat ons verbindt met de 
buitenwereld. Zoek de co-creatie, want in samenwerking met andere secto-
ren en internationale spelers ligt onze toekomst.

waterroute 1 Ô waterroute 2 Ô
Kapitein Raimond Hafkenscheid Kapitein Allert van den Ham
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Regel het samen  
met gebruikers 

De tijd dat ontwikkelingswerkers op eigen houtje en als concurrenten hun 
best deden om de meeste ontwikkelingsimpact te behalen, ligt ver achter 
ons. Samenwerking en integratie zijn de nieuwe sleutelwoorden als het gaat 
om water, sanitatie en hygiëne (WASH).
  Water en sanitatie vormen de grote gemene deler van alle inspanningen 
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, heb ik geleerd in mijn eigen 
loopbaan als ontwikkelingsprofessional sinds de jaren negentig. Wil je de 
bijna 312 miljoen mensen in Afrika bereiken die nog steeds geen toegang 
hebben tot verbeterde drinkwatervoorzieningen en de slordige 533 miljoen 
mensen zonder toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen, dan heb je 
een goed gecoördineerde, gezamenlijke aanpak nodig van alle betrokken 
partijen. Het is daarom goed om gezamenlijke initiatieven aan te sporen bij 
alle WASH-initiatieven. Denk aan publiek-private partnerschappen (PPP) 
met consumenten, ngo’s, milieu- en gezondheidsactivisten, onafhankelijke 
dienstverleners, beleidsmakers, donoren en overheden.

In balans
Om tot een duurzaam resultaat te komen, is het essentieel dat de machts-
verhoudingen in samenwerkingsverbanden in balans zijn. Bovendien is het 
van groot belang dat de deelnemers aan een PPP dezelfde belangen en 
motivaties hebben als het gaat om het managen van water- en sanitatiepro-
jecten. 
 Wat deze samenwerkingsverbanden op moeten leveren, is niet alleen 
een goede prijs-kwaliteitverhouding, maar ook een toegevoegde waarde 
ten opzichte van de service die voorheen geleverd werd door andere water- 
en sanitatiedienstverleners. Daarbij is het van belang dat PPP’s de partijen 
die ze inhuren én de gebruikers zowel met financiële middelen als met niet-
financiële middelen aansporen om transparant te werk te gaan en te vol-
doen aan de verwachtingen.
 De verantwoording voor het leveren van diensten in zo’n gedelegeerd 
managementsysteem heeft diverse lagen. Overheidsinstanties, met name 
lokale overheden, moeten verder gaan dan de verplichte verantwoording 
afleggen over hun beleid en het beschikbaar stellen van middelen voor wa-
ter- en sanitatieprojecten. Zij moeten transparant en open zijn en dienen 
daarom overzichtelijke informatie voor de gebruikers van de projecten be-
schikbaar te stellen. Deze gebruikers moeten bovendien de mogelijkheid 
hebben om vragen te stellen. 

TOEKOMST

Kompas voor 
de toekomst 

Navigeren op het water vergt een vooruitziende blik. Als afsluiting van 
deze special de uitdagingen die voor ons liggen, als een kompas voor de 

toekomst. Drie ‘kapiteins’ schetsen de slimste waterroutes:  
Raimond Hafkenscheid (strategisch adviseur Water & Adaptatie bij het 

ministerie van Buitenlandse Zaken), Allert van den Ham (directeur SNV) en 
Austin Beebe (WASH-programmaleider AMREF in Kenia). 

Management delen
Als ontwikkelingsprofessional raad ik aan om het management van WASH-
diensten en -voorzieningen te delen. Alleen zo bereiken we een duurzame 
aanpak. 
 Hoewel deze aanpak, community management, duidelijke voordelen 
heeft voor de betrokkenheid van de gebruikers bij het project en het onder-
houd, kleven er ook nadelen aan. Het is geen wondermiddel voor de duur-
zaamheid op de lange termijn. Er zit een grens aan diensten waar de 
gemeenschap in ‘meedraait’ en een deel van de verantwoordelijkheid voor 
draagt. Gemeenschappen in ontwikkelingslanden hebben namelijk vaak te 
maken met allerlei ontwikkelingsprogramma’s tegelijkertijd. 
 Ik stel daarom voor dat actoren binnen ontwikkelingssamenwerking 
ruimte in hun budget inbouwen voor kosten die na de beëindiging van het 
project worden gemaakt zodat ze kunnen waarborgen dat de WASH-voor-
zieningen van goede kwaliteit blíjven. Partnerschappen die willen werken 
aan echt duurzame WASH-projecten – dat is waar we nu over na moeten 
denken.

waterroute 3 Ô
Kapitein Austin Beebe
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 Bij de watersnood van 1953, nu zestig jaar geleden, ontving 
Nederland noodhulp uit alle landen. Onder de kop ‘En nu wij’ betoogde 
Vrij Nederland dat de paar miljoen gulden ontwikkelingshulp van Nederland 
daar schamel bij afstak. Een dominee, een pater, een onderwijzer, een 
vakbondsman en een hoogleraar pakten de uitdaging op en pleitten voor 
oprichting van de mondiale hulporganisatie Novib.
 
 In de jaren zestig en zeventig ontstonden meer hulporganisaties, 
honderden Wereldwinkels, tientallen landensolidariteitscomités en dui-
zenden lokale derde wereldgroepen. De maatschappelijke betrokkenheid 
groeide en demonstraties, boycotcampagnes, bezettingen, prikacties en 
manifestaties werden breed gedragen. 

 Hans Beerends, al sinds de jaren zestig als activist en publicist 
betrokken bij de derdewereldbeweging, beschrijft in dit boek op indringende 
en kleurrijke wijze hoe deze betrokkenheid onderdeel was – en nog steeds 
is – van de Nederlandse samenleving.

 Na een korte inzinking in de jaren negentig kwam vanaf 2000 
een generatie op die politieke gedrevenheid koppelde aan pragmatisme. 
De gebalde vuist werd afgewisseld met een reikende hand.  

 Tegen de draad in eindigt verwachtingsvol. Beerends laat met tal 
van voorbeelden zien dat het inzicht groeit dat veranderingen niet alleen 
noodzakelijk zijn, maar ook mogelijk.

Hans Beerends (1931) was medeoprichter 
en coördinator van de wereldwinkelbeweging 
en voorzitter van het milieu/derde wereld-
samenwerkingsverband ‘Honger Hoeft Niet. 
Hij is auteur van o.a De Nederlandse 
ontwikkelingshulp in discussie (1977), Dertig 
jaar Nederlandse Ontwikkelingshulp (1981), 
De derde wereld beweging (1993), Weg met 
Pinochet – een kwart eeuw solidariteit met 
Chili (1998) en De Bewogen Beweging – een 
halve eeuw mondiale solidariteit (2004, samen
met Marc Broere).
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 ‘Dat is als het aanbieden van een biertje aan een alcoholist die heeft 
gezegd te willen stoppen’, was de oprecht boze reactie van moeder Stravens, 
toen haar dochter Manon werd gevraagd om nog één contractverlenging 
bij te tekenen in Bamako.
 
 Bamako Bonjour! gaat over het dagelijks leven en de volle werkweek 
van een jonge ontwikkelingswerker in Mali. Met humor, een kritische pen 
en veel bitterzoete glaasjes thee schetst Manon Stravens een tijdsbeeld van 
bijna vier jaar ontwikkelingssamenwerking uit het veld. Hoe gaat de 
‘principefundamentalist’ om met pesterige politiemannen en het fenomeen 
huispersoneel? Hoe doet en beleeft ze haar werk in een tijd van kritische 
debatten en besneden budgetten binnen haar vakgebied? 

 Ze doet verhaal over inspirerende heethoofden die ze tijdens 
haar dienstreizen ontmoet en kijkt voetbal met de familie van de Malinese 
sterspeler Seydou Keita. Ook worden de culturele kroontjes van Mali met 
een antropologisch oog bestudeerd. Ondertussen raakt het land in een 
zware crisis en interveniëren de Franse troepen. Wat betekent dit voor 
het dagelijkse werk?

Manon Stravens (35) woonde 
en werkte bijna vier jaar in 
Bamako (Mali) op het 
regiokantoor van de Nederlandse 
ontwikkelingsorganisatie ICCO. 
Als Program Offi cer was ze 
verantwoordelijk voor 
ontwikkelingsprogramma’s 
in Kameroen, Ghana en Sierra 
Leone.   
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Tegen de draad in 
Hans Beerends, al sinds de jaren zestig als activist en publicist 
betrokken bij de derdewereldbeweging, beschrijft in dit boek op 
indringende en kleurrijke wijze hoe mondiale betrokkenheid 
onderdeel was – en nog steeds is – van de Nederlandse 
samenleving. Terwijl in de jaren zestig en zeventig de 
demonstraties, boycotcampagnes en manifestaties breed gedragen 
waren, kwam vanaf 2000 een generatie op die politieke 
gedrevenheid koppelde aan pragmatisme. De gebalde vuist werd 
afgewisseld met een reikende hand. 

Bamako Bonjour! 
Over het dagelijks leven en de volle werkweek van een 
ontwikkelingswerker in Mali. Met humor, een kritische pen en veel 
bitterzoete glaasjes thee schetst Manon Stravens (ICCO) een beeld 
van vier jaar ontwikkelingssamenwerking in het veld. 


