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Inleiding 
Ter plaatse van Banda, Oeganda heeft de lokale gemeenschap moeilijkheden om in de 
waterbehoefte te voorzien. De voornaamste problemen doen zich voor in de afstand die moet 
worden overbrugd om bij de beschikbare bronnen van (drink)water te komen. Door Weebale is 
in juli 2010 een inventarisatie uitgevoerd, waarbij ondermeer de beschikbare waterbronnen zijn 
nagegaan. Tevens is de problematiek nader in kaart gebracht, zodat een betere inschatting 
gemaakt kan worden van de te nemen maatregelen ter verbetering van de watervoorziening.  
 

Watervoorziening 
Op basis van de beschikbare gegevens uit de inventarisatie is een inschatting gemaakt van de 
hoeveelheid water die benodigd is. Uitgaande van 800 mensen die van (drink)water moeten 
worden voorzien en een behoefte van 24 liter per persoon per dag, zal de 
drinkwatervoorziening circa 7 miljoen liter per jaar moeten leveren. Dit komt overeen met circa 
7000 m3/jaar, 19 m3/dag, 0,8 m3/uur en 0,2 l/s. 
De meeste huizen concentreren zich in de gebieden die zijn aangegeven in onderstaande figuur. 
Dit zijn de gebieden waar de behoefte aan een watervoorziening het grootst is. 
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Figuur 1 De ligging van huizen (gele stippen) in Banda, de rode cirkels geven de gebieden 

met de grootste concentratie huizen aan, de blauwe lijnen zijn de riviertjes. 
 
Op basis van de inventarisatie zijn er twee opties die (vermoedelijk) voldoende water kunnen 
leveren om in de waterbehoefte te voorzien: 

1. De riviertjes ten noorden en westen van Banda. 
2. De bronnetjes ten oosten van Banda, net aan de andere kant van de heuvel. 

 
De ligging van deze twee opties is weergegeven in onderstaande figuur. 
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Figuur2 De ligging van de mogelijke bronnen voor de watervoorziening van Banda  
 

1. De riviertjes ten noorden en westen van Banda lijken een goede optie om in de 
watervraag van Banda te voorzien. Deze riviertjes geven het hele jaar door water (al is 
dit in de droge periode aanzienlijk minder), en kunnen worden gezien als een zekere en 
relatief constante bron van water. Ten aanzien van de kwaliteit wordt niet verwacht dat 
deze onvoldoende zal zijn, gezien de korte afstand tot de oorsprong van het riviertje. 
  

2. De bronnetjes in de heuvels ten oosten van Banda  zijn een goede waterbron, waaruit 
naar verwachting kwalitatief goed water kan worden gehaald. Voor de waterlevering van 
Banda hebben deze bronnen echter het nadeel dat het water over enkele kilometers 
moet worden getransporteerd naar Banda. Bovendien liggen de bronnetjes aan de 
andere zijde van de heuvelrug, waardoor het water een hoogteverschil van enkele 
tientallen meters moet overbruggen. Dit is lastig omdat hiervoor waarschijnlijk een 
pomp nodig is (incl. stroomvoorziening) en omdat de pomp en lange leidingen gevoelig 
zijn voor lekkages en defecten. Een ander nadeel om de bronnetjes voor de 
watervoorziening van Banda te gebruiken is dat het beschikbare water aan de andere 
zijde van de heuvel waarschijnlijk net zo hard nodig. Het is daarom aan te bevelen deze 
bronnetjes niet te gebruiken voor de watervoorziening van Banda, maar deze te 
gebruiken om de watervoorziening van het naastgelegen dorp te verbeteren. 
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Advies 
Geadviseerd wordt om bij de waterwinning gebruik te maken van zogenoemde ‘oeverinfiltratie’. 
Dit betekent dat het water niet rechtstreeks uit de rivier wordt opgepompt, maar vanuit een 
ondiepe, handgegraven put in de oever van de rivier. Aanbevolen wordt deze put te vullen met 
grof zand en/of grind. Op deze manier wordt op natuurlijke wijze voorzien in een eerste 
zuiveringsstap (er wordt voorkomen dat zwevende en/of drijvende vervuiling opgepompt wordt 
doordat het water eerst door het zand of grind wordt gefilterd). Ten aanzien van de kwaliteit 
van het water zullen nog wel enkele parameters dienen te worden onderzocht (zoals pH, EC en 
nitraat) om een indicatie van drinkbaarheid van het water te geven. Deze parameters zijn vrij 
eenvoudig in het veld te analyseren. 
 
Het water kan vanuit het innamepunt worden opgepompt naar een reservoir ten zuidoosten 
van de doorgaande weg, om vanuit daar naar de tappunten te stromen, conform het 
oorspronkelijke ontwerp dat door plaatselijke ingenieurs is opgesteld. Ten het aantal tappoints 
is een inschatting gemaakt op basis van figuur 1. Hierop zijn twee concentraties van huizen te 
zien:  

- één nabij de Coffee factory; 
- één nabij Kizito’s Maize mill.  

 
Op basis hiervan wordt verwacht dat het mogelijk is een systeem aan te leggen met 3 of 4 
tappoints (in plaats van de voorgestelde 5), zonder dat dit tot onacceptabele loopafstanden leidt 
voor de overige bewoners. Een overzicht van het voorgestelde systeem is weergegeven in figuur 
3. 
 

 
Figuur 3 Systeem met 1 innamepunt (rode marker) en 3 tappunten (blauwe markers) en 

benodigde leidingen (rode lijnen) 
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Een mogelijkheid is een tweede innamepunt te plaatsen ter plaatse van het riviertje ten 
noorden van Banda. Wanneer gekozen wordt voor twee innamepunten zijn er hogere kosten 
omdat er twee pompen gekocht moeten worden. Waarschijnlijk zijn er wel minder leidingen 
(zowel stroom- als waterleidingen) nodig. Afhankelijk van het ontwerp hoeven de opslag tanks 
ook minder hoog geplaatst te worden, waardoor er waarschijnlijk met een lichtere (en 
goedkopere) pomp kan worden volstaan. Bovendien is bij de keuze van twee innamepunten het 
risico kleiner dat er zoveel water opgepompt wordt dat het riviertje droog komt te staan, wat 
zeer nadelig zou zijn voor benedenstroomse gebruikers. In geval van twee innamepunten kan in 
beide gebieden waar de meeste huizen aanwezig zijn met één of twee tappunten worden 
volstaan. Deze optie is in onderstaande figuur uitgewerkt. 
 

 
Figuur 4 Systeem met 2 innamepunten (rode markers) en 3 tappunten (blauwe markers) 

en benodigde leidingen (rode lijnen) 
 
De keuze voor één of twee innamepunten is sterk afhankelijk van de bijbehorende kosten, de 
hoeveelheid water die door de riviertjes wordt geleverd (en voor drinkwater beschikbaar is), de 
beschikbaarheid van een stroomvoorziening en de bereidwilligheid van landeigenaren. 
Verwacht wordt dat de kosten voor beide opties niet veel van elkaar verschillen. Afhankelijk van 
de andere factoren (waaronder de bereidwilligheid van landeigenaren) dient een keuze gemaakt 
te worden. Voor de onderbouwing van deze keuze is advies nodig van de lokale partij. 
Geadviseerd wordt beide opties te laten uitwerken door de lokale ingenieurs (detailontwerp) en 
op basis van deze ontwerpen een definitieve keuze voor het systeem te maken. 
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Aandachtspunten 
Voor de aanleg van het systeem dienen een aantal zaken te worden nagegaan die van belang 
zijn voor de werking van het systeem.  

- Nagegaan dient te worden hoe het systeem wordt ingericht ten aanzien van 
landeigendom, rechten en bereidwilligheid van de eigenaar. 

- Er dient (in latere fase) een plan te worden opgesteld voor het beheer en onderhoud. 
- De nieuwbouw locatie ten westen van Banda kan ervoor zorgen dat de rivier wordt 

vervuild, zodat vervuild afvalwater bij het innamepunt komt. Geadviseerd wordt hier 
afspraken over te maken met de ontwikkelaars en toekomstige bewoners en het 
innamepunt zo ver mogelijk stroomopwaarts van de nieuwbouw te plaatsen.   

- Nagegaan dient te worden wat de invloed van het watersysteem bij Banda is op 
stroomafwaarts gelegen gebieden. Is er voldoende water beschikbaar? Mogelijk moeten 
afspraken worden gemaakt over de af te nemen hoeveelheid water per 
inwoner/gebruiker. 

- Er dient indicatief te worden nagegaan wat de kwaliteit van het water is. 
- Wellicht kan de aanleg van het watersysteem voor Banda worden gecombineerd met de 

aanleg van een soortgelijk systeem voor de oostelijk gelegen dorpjes (of een tappunt 
langs de weg), die gebruik kunnen maken van de bronnetjes ten oosten van Banda (zie 
figuur 5). Doordat het water hier via vrij verval kan worden verplaatst zullen de kosten 
voor een dergelijk systeem hier aanzienlijk lager uitvallen. Voor de aanvraag van 
financiering kan dit positief uitwerken. Geadviseerd wordt ook voor dit systeem een 
(detail)ontwerp met kostenraming te laten maken door de lokale ingenieurs. 
 

 
Figuur 5 Schetsontwerp watervoorziening vanuit bronnen ten oosten van Banda (rode 

markers) met een tappunt (blauwe marker) langs de weg. 


