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Wereldbank 
op weg naar Watervisie 2.0
Zelden waren de Wereldbank-waterdagen zo inspirerend als dit jaar. Onder leiding van 

de nieuwe bankpresident Jim Yong Kim (Korea) bogen de aanwezige deelnemers zich eind 

februari in Washington over een Watervisie 2.0. Nog voor het eind van dit decennium 

(2010-2020) moet de Wereldbank inhoudelijk en financieel resultaatgericht(er) zijn.

Alle vergaderingen waren ‘Koreaans’ strak voorbereid met veel aandacht voor de governance 

aspecten van de Water Reforms 2.0, die zich thans mondiaal aan het voltrekken zijn. Veel 

landen kennen inmiddels een eigen wetgeving op het gebied van water en sanitatie, of 

werken  er hard aan. Evenzo groeit het aantal WSP-bankmedewerkers. Belangrijke sub-

thema’s zijn irrigation en metropolisation onder de code term ‘metropolitan food security’.

Vroegere buitengebieden zoals Oost-Europa, Centraal-Azië en Latijns-Amerika staan 

hoger op de agenda dan ooit, wat zich vertaalt in extra donorbudgetten voor de komende 

jaren. Een snel stijgend studiethema van ‘1818 H Street’ is decentralisatie en participatie 

(draagvlak), hetgeen ons Dutchies als bekende muziek in de oren klonk. Wijze raad werd 

uitgewisseld, met extra aandacht voor de snelgroeiende urbane conglomeraten zoals 

Karachi, Dhaka, Nairobi en Manilla. Een adaptief type waterrampenbestrijding werd meer 

dan ooit noodzakelijk geacht.

Op een knappe wijze wist de nieuwe generatie Wereldbank-managers een open mondiale 

dialoog te creëren waarbij onnodige IPC-discussies uitbleven. Alleen al het noemen van de 

oplopende bevolkingsgroei, urbanisatie en wereldtemperatuur was daar voldoende voor. 

Mondiaal wordt het urgentiegevoel voor schoon (drink)water steeds duidelijker voelbaar, 

evenals de druk om problemen te voorkomen. Bij het spreken over PPP-oplossingen zal ‘de 

derde P’ de overhand gaan krijgen: partnerships zoeken naar hybride oplossingen.

Gaande de conferentie draaiden de toekomstideeën naar de volgende mondiale 

bijeenkomst: Wereldwaterdag 2013 in Den Haag. Mede ter evaluatie en transitie van de 

Millennium Development Goals 2015 naar nieuwe doelen 2030/2050. 

The Hague: niet in de laatste plaats als hommage aan onze onvermoeibare kroonprins.


