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Wereld Water Dag congres door de bril 
van  
 Elbrich Spijksma   (links op de foto met Paul van Koppen, NWP) 
Mede-organisator van dit congres  
                                  
Terwijl het voorjaarszonnetje straalde op het universiteitsterrein 
van Delft, liet een brede vertegenwoordiging van  de 
Nederlandse Watersector binnen het licht schijnen over de 
stedelijke water- en sanitatieproblematiek.  
Ruim 200 professionals kwamen in Delft samen op het 
Nederlandse Wereld Water Dag congres.  Daar werd uitvoerig 
stilgestaan bij de stedelijke problematiek op het gebied van 
(drink)water en sanitatie in ontwikkelingslanden. Omdat deze 
problematiek groot en complex is, boden Aqua for All, NWP en Royal Haskoning een 
programma aan waarin de integrale aanpak en innovatie centraal stond.   
Op verschillende manieren konden de bezoekers zich laten inspireren en uitdagen:  
 
In het Wereld Watercafé vlogen de ideeën over hoe de WASH problemen van de grote steden 
aangepakt kunnen worden over de tafel en bouwden de deelnemers voort op elkaars 
inzichten. Waardecreatie en ondernemerschap gecombineerd met goed bestuur en financieel 
beheer, werden als belangrijke voorwaarden voor het aanpakken van de problematiek 
genoemd.  
Nieuwe inzichten werden opgedaan bij de  zogeheten TED-sessies, waar innovatieve ideeën 
uit sectoren als  ICT, Financiën en Ruimtelijke Ordening  werden toegepast op de 
waterproblematiek. 
In de Speakers Corner brachtenvertegenwoordigers van de watersector zelf hun nieuwe 
ideeën aan de man en gingen met  het publiek in gesprek.   

 
In de afsluitende, plenaire sessie was vervolgens nog aandacht voor de verschillende 
businesscompetities in India en Zuid-Afrika,  de jongerencampagne van het NWP en 
Wandelen voor Water. De middag werd passend afgesloten met een bijzonder optreden van 
Gijs Scholten van Asschat en Guy Clemens.  
Van deze dag is ook een videoverslag gemaakt, dat u hier kunt zien 

http://dl.dropbox.com/u/2040346/Wereldwaterdag%202011-2.wmv 
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door de bril van  
Sjef Ernes, facilitator 
Intussen al voor de vijfde keer organiseerde Aqua for All samen met NWP het jaarlijkse 
Wereld Water Dag congres. Dit jaar met als gastheer Royal Haskoning en de TUDelft als 
lokatie. 
We hebben gepoogd er een snel en informatief congres van te maken, met relatief veel korte 
pitches, in diverse vormen hetgeen de afwisseling en de sfeer ten goede kwam. Maar, zo 
bleek ook, de kans op diepgang verhinderde.  
Terugblikkend blijft Stadhuis-Rotterdam (2008) de topper, met een marktplaats waar 18 
coalities werden bezegeld om het WASH akkoord invulling te geven. De start in 2007 in het 
Museon-Den Haag, met WAVIN en Unicef, was geheel in het teken van creatieve allianties 
tussen watersector en NGO’s.  Het congres in Blijdorp-Rotterdam 2009 had heel sterk een 
workshop karakter, rommelig en druk, maar met vele goede debatten. En afgelopen jaar, toen 
WaterNet de gastheer was in haar eigen kantoor in Amsterdam, was het bedrijfsleven zeer 
sterk aan zet, met veel aandacht voor jongeren, een sterk extra avondprogramma en een 
geslaagde Battle of Concepts.  
 
Dit jaar dus vooral informatief.   
Met ruim 250 aanmeldingen en een zeer gemêleerd gezelschap verdeeld over een wat saaie 
collegezaal en instructiezaal had ik geluk zelf de ‘speaker’s corner’ te mogen presenteren in 
een zeer gezellige ambiance van het lokale TUe cafe PSOR. 
In totaal 17 pitches van 5 minuten ieder zijn innovatieve 
concepten, visies, producten en modellen gepresenteerd.  
De FIETS van de Dutch WASH alliance naast de 
entrepreneur Joseph uit Tanzania, het nutrientenplatform 
naast het 300in6 gingergroepje, de DOPPER fles (weer een 
variant op kraanwater in een mooie design fles voor het 
goede doel) tegenover het drijvende moerasfilter, een 
alternatief microkrediet project naast waterbuffer 
managementmodellen voor Bangladesh en Mozambique. 
 
Van collegae hoorde ik dat de TEDsessies in de collegezaal zeer gevarieerd waren, 
thematisch maar ook qua presentatie. TEDsessies zijn nog geen “broodje van de plank” dat is 
duidelijk. Wat zeer werd gewaardeerd door het publiek was de inbreng in de presentaties van 
buiten de watersector, door vertegenwoordigers uit de Finance-ICT en stedelijke planologie en 
energie sectoren.  

Het WorldCafé blijft een prima vorm om 
brainstormenderwijs een thema eens goed bij de hoorns te 
pakken. Jammer was dat hier de buitenlandse studenten 
die de praktijkcases zouden presenteren het lieten 
afweten. Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door 
de ervaren tafel-gespreksleiders zelf.  
 
 
Het thema Urban Challenges for WASH:   
Water&sanitatie in de snel groeiende steden in 

ontwikkelingslanden vraagt om vernieuwende ideen. Op de orthodoxe wijze van 
nutsvoorzieningen via pijpleidingen voor drinkwater en riolering gaan we het zeker niet redden, 
technisch niet meer duurzaam, financieel niet haalbaar en … qua tempo niet bij te benen.  
Nieuwe vormen van utilities komen overal op, via NGO’s, via de private sector, via creatieve 
financieringsconstructies. Het Wereld Water Dag congres heeft er alleen nog maar aandacht 
voor kunnen vragen, het werk moet nog gedaan worden. 
 
door de bril van  
Sulimar Cook, sinds kort werkzaam bij Aqua for All 
Als nieuwkomer in de watersector was het Wereld Water Dag congres dé manier om een 
impressie te krijgen van de sector.  Ik was aangenaam verrast over de manier waarop het 
congres was opgezet en dat zorgde er ook voor dat de dag geen sleur werd. Verder was het 
zeer verrijkend om te ervaren hoe de verschillende sectoren met het thema Water omgaan.  
Het geeft wel aan dat water een heel  belangrijk thema is voor de komende jaren en ook hoog 
op de politieke agenda staat.  Het maakte meteen ook duidelijk, dat er veel partijen nodig zijn 
om de problematiek maar ook innovatieve kant van water aan te pakken.  
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Kortom tijdens deze dag heb ik veel opgestoken en heb ik voor het eerst serieus contact 
kunnen leggen met mensen in de sector. 
Dus een geslaagde dag voor mij! 
 
 

Wandelen voor Water 
Alweer voor de 9

e
 keer werd in de week van Wereldwaterdag 

gewandeld voor water. In december 2010 leek het erop dat 
het aantal van vorig jaar zou worden geëvenaard, maar toen 
de inschrijvingen uiteindelijk binnenstroomden via de website 
bleef het aantal groeien en dat resulteerde in meer dan 24000 
leerlingen. 27 steunpunten, oa. Simavi, ZOA 
vluchtelingenzorg, AMREF Flying Doctors, diverse Rotary 
Club’s maar ook kleine stichtingen als Stichting Kansarmen 
Sri Lanka of Stichting  Namelok, organiseerden de wandeling 
in hun eigen omgeving 
 
 

463 scholen, door het hele land verspreid, deden 
mee. Van  Tilburg tot Assen, van Vriezenveen tot 
Arnhem, Woerden, Maarssen, Uden, maar ook in 
Berlicum, Heemstede, Den Helder, Groningen, Hulst, 
Beetsterzwaag etc., werd er opgewekt gewandeld. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De geschatte voorlopige opbrengst werd aan het eind 
van het Wereld Water Dag Congres bekend gemaakt 
door Sjef Ernes, in aanwezigheid van Agnes Ovington 
van SPEG (die al voor de 9

e
 keer meedoen!!) en de 

ambassadeur van Sudan. De uiteindelijke opbrengst 
zal de 1 miljoen euro naderen, te besteden aan 
drinkwater- en sanitatieprojecten. 
Een fantastisch resultaat! 
             Foto: Stichting Namelok 
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