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Drinkwaterbedrijven in bestuur Stichting Aqua for All

‘Linking pin bij kleinschalige  
ontwikkelingsprojecten’

Aqua for All zet zich in voor drinkwater en sanitatie voor de 

allerarmsten in de wereld. de stichting treedt daarbij op als 

‘verbindingsofficier’, om geld, middelen en deskundigheid 

te mobiliseren als een bijdrage aan programma’s voor 

ontwikkelingssamenwerking. ook de drinkwatersector is  

nauw bij dit werk betrokken.

Aqua for All brengt professionals uit de 

Nederlandse watersector en ontwikke-

lingsorganisaties bij elkaar. De stichting 

voert zelf geen projecten uit, maar stelt 

juist andere partijen in staat om dit te 

doen.  De ondersteunde projecten hebben 

altijd een focus op water en sanitatie, en 

dragen direct bij aan de Millenniumdoelen. 

Er zijn drie ontwikkelsporen uitgezet: 

nieuwe sanitatie, regenwaterbenutting en 

toegepaste technologie voor de onderste 

laag van de wereldbevolking. 

Bestuurswisseling
Het bestuur van Aqua for All wordt ge-

vormd door vertegenwoordigers van de 

Nederlandse watersector. Vanaf 2008 was 

Ria Doedel, directeur van WML, bestuurs-

lid namens de drinkwaterbedrijven. Met 
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ingang van oktober 2012 is zij opgevolgd 

door Martien den Blanken, directeur van 

PWN.

Waarom is Aqua for All in het leven geroepen en 

waarom participeren de drinkwaterbedrijven?

Doedel: ‘Aqua for All is een kleine, bevlo-

gen organisatie die een verschil wil maken 

voor de allerarmsten op het platteland – de 

zogeheten ‘Base of the Pyramid’ – door te 

helpen zorgen voor twee basale zaken: 

drinkwater en sanitatie. Dat doel verdient 

natuurlijk alle steun, zeker van onze sec-

tor. De drinkwaterbedrijven zijn ook op 

andere manieren actief in ontwikkelings-

landen. Dan gaat het meestal om Water 

Operators Partnerships: projecten waarin 

management en medewerkers van bedrij-

ven worden ondersteund in de optimali-

satie van hun bedrijfsvoering, vaak in een 

stedelijke omgeving. Het draait dan meer 

om kennisopbouw, vaardigheidstrainin-

gen, terugdringen van non-revenue water 

en verbeteren van de infrastructuur. Wat 

dat betreft vormt onze bijdrage aan Aqua 

for All dus een mooie aanvulling.’

Waterketenbenadering
Den Blanken: ‘Ik was vanuit KVWN, de 

voorloper van het Koninklijk Nederlands 

Waternetwerk, rond het jaar 2000 betrok-

ken bij de oprichting van Aqua for All, dus 

ik ben extra vereerd dat ik nu gevraagd ben 

het stokje over te nemen van Ria Doedel. De 

achtergrond voor de oprichting destijds was 

de wens om – na een reeks van succesvolle 

projecten in ontwikkelingslanden bij gele-

genheid van het honderdjarig bestaan van 

de (K)VWN – kennis van de drinkwatersec-

tor te verbinden aan (drinkwater)projecten 

van hulporganisaties. Tegelijkertijd is daar 

ook het onderwerp sanitatie bij betrokken. 

Groot voordeel is dat we daardoor meer 

samenwerken met onze collega’s van de wa-

terschappen, waardoor we ervaring opdoen 

met ketenbenadering van de watercyclus. 

En dat biedt mogelijk weer aanknopings-

punten voor samenwerking in Nederland.’

Bijdrage watersector
Aqua for All heeft de overtuiging dat de 

Nederlandse watersector een structurele bij-

drage kan leveren aan armoedebestrijding 

in brede zin en beschikbaarheid van veilig 

drinkwater en deugdelijke sanitatie in het 

bijzonder. De complexe situatie van miljar-

den mensen die niet beschikken over veilig 

drinkwater of deugdelijke sanitatie, vraagt 

om creatieve oplossingen, vaak in allian-

ties met een combinatie van verschillende 

financieringsvormen. Aqua for All kan met 

haar netwerk, ervaring en deskundigheid de 

‘linking pin’ zijn tussen de diverse partijen. 

Kan de samenwerking tussen Aqua for All en de 

drinkwaterbedrijven leiden tot kruisbestuiving?

Doedel: ‘Kruisbestuiving richting onze 

reguliere operatie in Nederland zie ik niet 

snel gebeuren, maar wél voor onze andere 

activiteiten in ontwikkelingslanden. Aqua 

for All komt regelmatig met nieuwe ideeën 

en concepten, die wij elders weer kunnen 

toepassen. Voorbeelden daarvan zie ik on-

der andere bij het ontwikkelspoor ‘regen-

waterbenutting’, waar Aqua for All kennis 

bundelt over retention, recharge en reuse 

van regenwater.’

Out of the box
Den Blanken: ‘Een groot voordeel van Aqua 

for All vind ik dat er ‘out of the box’ wordt 

nagedacht over oplossingen. In Nederland 

zitten wij wat vast aan onze werkwijze en er-

varing. Ook letterlijk, omdat wij historisch 

gezien te maken hebben met centrale zuive-

ring en een landsdekkende infrastructuur. 

In het buitenland sleept men meestal geen 

grote erfenis met zich mee, ook niet op het 

gebied van een gescheiden waterketen. Wat 

dat betreft leert Aqua for All ons de gees-

ten verruimen bij het denken over (andere) 

concepten van drink watervoorziening en 

sanitatie. Ook voor onze medewerkers die 

deelnemen aan internationale projecten, is 

dat zeer leerzaam.’

Creatieve oplossingen
Doedel: ‘Wat mij vooral bijblijft van de vijf 

jaar dat ik dit werk heb mogen doen, is de 

flexibiliteit en creativiteit waarmee Aqua 

for All zich aanpast aan de ontwikkelin-

gen in hun veld. Al jaren wordt er minder 

geld gereserveerd voor ontwikkelings-

samenwerking; aan de wel beschikbare 

gelden worden nieuwe, vooral economi-

sche, voorwaarden gesteld. Nog onlangs 

werd die trend verder bestendigd in de 

nota ‘Wat de wereld verdient’ van minis-

ter Ploumen van Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking. Aqua for All 

ziet kans om in die moeilijke omstandig-

heden telkens weer met nieuwe financie-

ringsbronnen en -concepten te komen om 

de allerarmsten te helpen. Dat is mooi om 

te zien en nog mooier om bij te helpen.’

Toekomst
Den Blanken: ‘De komende jaren zullen 

we ons richten op het vasthouden en uit-

bouwen van de verbindingen met de wa-

terwereld en het versterken van de positie 

van Aqua for All in het nieuwe beleid op 

het gebied van ontwikkelingssamenwer-

king. Ook de rol van Aqua for All als ken-

nisleverancier en innovator zal de nodige 

aandacht krijgen. Er is flink wat resultaat 

geboekt, maar we zijn er nog niet. Er komt 

van alles op ons af, waaronder de doorver-

taling van de Millennium Development 

Goals na 2015. Het wordt dus een interes-

sante periode!’ 

Meer weten:  

www.aquaforall.nl

Martien den Blanken, PWN.Ria Doedel, WML.
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Prof. De Snoo over bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit

‘Nederland kan deze problemen 
zelf makkelijk oplossen’

Het gebruik van landbouwchemicaliën kan op gespannen voet staan 

met de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Er is 

de afgelopen decennia veel gedaan om de risico’s te verminderen, 

maar de doelstellingen zijn niet gehaald. Volgens Geert de Snoo, 

hoogleraar Conservation Biology aan de Universiteit Leiden,  

kan met enkele eenvoudige ingrepen veel méér worden bereikt.  

‘Het draait om de politieke wil om dit probleem op te lossen.’

In 2012 publiceerde prof. dr. Geert de 

Snoo het boek ‘Bestrijdingsmiddelen en 

waterkwaliteit’. Samen met andere onder-

zoekers verzamelt hij al meer dan 10 jaar 

meetgegevens over bestrijdingsmiddelen 

in de Nederlandse wateren. ‘Over het al-

gemeen genomen is in die periode een 

flinke verbetering van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater waarneembaar’, aldus 

De Snoo. ‘Alleen, de milieuwinst is vooral 

van 1997 tot 2002 behaald; daarna gebeurt 

er hoegenaamd niets meer. Het algemene 

beeld is dat er meer bestrijdingsmiddelen 

worden toegelaten en gebruikt, wat in te-

genspraak is met de inzet van het beleid. 
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Niet verwonderlijk dat de afgesproken 

doelstellingen voor de belasting van het op-

pervlaktewater door bestrijdingsmiddelen 

niet zijn gehaald.’

Waar kwam die aanvankelijke milieuwinst van-

daan?

De Snoo: ‘Dat kwam vooral door het instel-

len van bufferzones langs sloten en het in-

voeren van driftarm spuiten met speciale 

spuitdoppen. Daarna is er in de praktijk 

niet veel meer gebeurd en is er dus geen 

vooruitgang te zien. Naar mijn mening 

moeten we nog een flinke stap maken. Dat 

kan ook makkelijk, want er zijn enkele 

eenvoudige en betaalbare oplossingen.’

Het algemene beeld is dat voor alle stoffen bij 

elkaar genomen de normen overal in het land 

regelmatig wordt overschreden: wat is daar aan 

te doen? ‘Dat klopt’, aldus De Snoo, ‘Ik noem 

dat de ‘problematiek van de vele kleine 

beetjes’. Daar moet je generieke maatrege-

len voor treffen: technische verbeteringen 

voor emissiereductie én het consequent 

aanhouden van een royale teeltvrije zone 

van anderhalve meter langs waterlopen.’ 

Technische maatregelen 
en teeltvrije zones
‘Preventieve technische maatregelen hoe-

ven geen rocket science te zijn. Neem spuit-

doppen: die zijn nu 50% driftarm, maar dat 

kan makkelijk 90% worden, zonder hoge 

kosten. De tweede maatregel, ruime teelt-

vrije zones, kost de boer wel wat geld: een 

deel van zijn grond kan hij niet bebouwen. 

Tegelijkertijd weten we dat de randen van 

akkers minder productief zijn dan de rest, 

terwijl ze voor het milieu en het beper-

ken van emissies zeer belangrijk zijn. Dat 

komt dus neer op een politieke keuze: wat 

vind je belangrijker? Overigens biedt ook 

het nieuwe Europese Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid via de Ecological Focus 

Areas voldoende aanknopingspunten om 

de inkomstenderving te compenseren door 

een tegemoetkoming voor natuurvorming.’ 

U pleit voor ‘teeltvrij’, niet voor ‘spuitvrij’?

De Snoo: ‘Met ‘teeltvrij’ geef je een duide-

lijk signaal: wij hebben respect voor het 

omliggende gebied en zijn gebruikers. 

Ook is ‘teeltvrij’ beter te controleren en te 

handhaven. De dubbelslag van driftreduc-

tie en brede teeltvrije zones heeft zich bij 

de aardappelteelt al ruimschoots bewezen. 

Datzelfde is haalbaar voor andere open 

teelten. In de glastuinbouw is ook afspoe-

ling van erven relevant.’

Dit gaat over de generieke problematiek, maar 

er zijn ook specifieke knelpunten. Hoe pakken we 

dat aan?

De Snoo: ‘We zijn al meer dan 25 jaar bezig 

het watermilieu schoon te krijgen, maar 

in bepaalde probleemgebieden, zoals het 

Westland of de Bollenstreek, lukt dat niet. 

Het gaat geografisch gezien om minder 

dan 2% van het landbouwareaal, maar de 

overschrijdingen zijn zó ernstig dat we 

daardoor de milieudoelstellingen jaar op 

jaar niet halen. Daar moet echt iets gebeu-

ren! Ik zie twee mogelijke aanvliegroutes: 

bottom-up aan de toepassingszijde, of nor-

matief via de toelating.’

Bottom-up
‘Er zijn in de praktijk zeer succesvolle lo-

kale projecten, waarbij waterbeheerders 

en ondernemers om de tafel gaan zitten en 

wel tot 90% winst voor de waterkwaliteit 

bereiken. Puur door te praten, te luisteren 

en best practices uit te wisselen volgens een 

beproefde projectaanpak: probleemanalyse, 

bewustwording en samenwerken. De kunst 

is nu om lokale successen te vertalen naar 

meer grootschalige, regionale oplossingen.’

 

‘De waterbeheerders spelen daarbij een 

essentiële rol, omdat zij over de meetge-

gevens beschikken. Naast de gebruikers 

is er vooral een rol weggelegd voor de 

chemische industrie, die overigens ook 

zelf product stewardship propageert, dus 

kennelijk graag wil meewerken. Deze par-

tijen krijgen van de overheid een bepaalde 

periode om de zaken aan te pakken, met 

als achterliggende belofte: als jullie er zelf 

niet uitkomen, volgt er regelgeving.’ 

Rol voor de overheid
‘Als de gestelde doelen na verloop van die 

termijn niet zijn behaald, moet je als over-

heid je verantwoordelijkheid nemen. Naar 

analogie van de grondwaterbeschermings-

gebieden kun je dan gebieden aanwijzen 

waar bepaalde middelen niet mogen wor-

den toegepast. Een middel blijft dus voor 

Nederland als geheel toegelaten, behalve 

in enkele persistente knelpuntgebieden.’

Welke maatregelen moeten volgens u worden 

opgenomen in de kabinetsplannen voor mi-

lieu, biodiversiteit en landbouw, bijvoorbeeld 

in de aankomende Tweede Nota Duurzame 

Gewasbescherming?

De Snoo: ‘Dat is vrij eenvoudig: 90% emis-

siereductie, bufferzones, en nu echt de 

bestaande knelpunten aanpakken! Het is 

geen ingewikkelde problematiek, het is 

een beheersprobleem en we beschikken 

over de instrumenten om het op te lossen. 

Ik hoor ook uit de landbouwhoek geluiden 

dat men daar best wil meewerken. Het 

gaat nu om de politieke wil om het aan te 

pakken: visie ontwikkelen, beleid uitstip-

pelen, uitvoeren en handhaven; dat werkt 

nog steeds. En het mooiste is: we kunnen 

het zelf, we hebben hier Brussel niet voor 

nodig!’ 

Over Europa gesproken, hoe moet volgens u het 

GLB er na de hervorming uitzien?
De Snoo: ‘De oorspronkelijke voorstellen 

van de Commissie – met name om 7% van 

het land in te richten voor natuur – waren 

goed. Het is jammer dat ze zijn afgezwakt 

door de parlementaire landbouwcommis-

sie en de Raad van Ministers. Ik denk dat 

je de primaire zorg voor natuur en land-

schap in de eerste pijler moet brengen, 

en dus de subsidieverlening aan boeren 

rechtstreeks moet verbinden aan het vol-

doen aan duurzaamheidsnormen, zoals de 

Ecological Focus Areas die de Commissie 

voorstelt. Dat kunnen ook de bufferzones 

zijn, waarvoor ik pleit: teeltvrije zones 

langs waterlopen. De tweede pijler kun je 

dan gebruiken als beloning voor boeren 

die extra stappen nemen.’

Bestrijdingsmiddelen in beeld
In 2012 publiceerde Geert de Snoo 

samen met Martina Vijver het boek 

‘Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit’ 

(ISBN 978-90-5191-170-1); een inventari-

satie van de milieuaspecten van bestrij-

dingsmiddelen in het Nederlandse water, 

op basis van meerjarige metingen door 

verschillende waterbeheerders: moge-

lijke risico’s, oorzaken en oplossingsrich-

tingen. De gegevens zijn – samengevat 

in duizenden kaarten – te vinden op  

www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl.

Ook is hier het boek  

gratis te down loaden.


