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Water is er genoeg in Ethiopië: regen, mist en dauw. Je moet het
alleen weten te vangen. De Italiaanse architect Arturo Vittori
ontwierp een toren voor dat doel: de Warka Water.
tekst

Pauline Valkenet, Bomarzo
De Warka Water: 14 meter hoog, 6 meter breed.
Regen wordt erin opgevangen, en op het nylonnet slaan dauw en mist neer.

Een wateren blikvanger

O

p reis in Ethiopië kreeg de
Italiaanse architect Arturo
Vittori misschien wel een
revolutionaire ingeving.
Op de hoogvlakte van het
Afrikaanse land zag hij
vrouwen met hun kinderen urenlang lopen om water te halen, en dat
schaarse water droegen ze op hun hoofd kilometers terug naar hun huizen. Vittori vond het
dramatisch en dacht: ik wil iets maken om het
leven van deze mensen te verbeteren, iets
waardoor ze hier niet meer zo ongelooﬂijk
veel moeite moeten doen om aan water te komen. Het idee voor de Warka Water was geboren.
Twee jaar later is Arturo Vittori (43) in zijn
studio in de heuvels ten noorden van Rome
druk bezig dat idee structuur te geven. De Warka Water is een wateropvangsysteem, vernoemd naar een Ethiopische boom. Een 14 meter hoge en 6 meter brede installatie van aan
elkaar geknoopte stokken bamboe, met daarin
een net van nylon. Onderin de toren bevindt
zich een bassin om het water op te vangen.
Vittori: “Tijdens het regenseizoen, dat in
Ethiopië drie maanden duurt, kun je er het regenwater mee opvangen. Daarna komt er op
de hoogvlakten ongeveer twee maanden lang
vaak mist voor. De druppels daarvan kunnen
op het nylon neerslaan. De rest van het jaar
kan de dauw die vroeg in de ochtend ontstaat
op de Warka condenseren. Dat levert ook weer
water op.”
Hoeveel drinkwater er op deze manier beschikbaar kan komen, weet de architect nog
niet precies. “Ik schat 50 tot 100 liter per dag,
voldoende voor twee of drie gezinnen. Maar
het hangt van de weersomstandigheden af.”

Lelijke dingen
Het idee om mist of dauw om te zetten in
schoon drinkwater is niet nieuw. Op het terras
van zijn lichte studio vertelt de gedecideerde
architect dat er op dit moment in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld, wordt geëxperimenteerd met
het ‘opvangen’ van mist. “Het gaat simpel gezegd om een net tussen twee palen, net als op
een tennisbaan. Maar het zijn lelijke dingen,

Architect Arturo Vittori

‘Mistvangers, dat zijn
lelijke dingen. Mijn
Warka moet mooi zijn.’
waarin staal en cement zijn verwerkt. Mijn
Warka moet mooi zijn en esthetisch goed in
het landschap passen. Zoiets bestaat nog niet.”
Vittori zegt dag in dag uit bezig te zijn met
het perfectioneren van zijn watertoren. Op het
platteland van Bomarzo heeft hij hulp van een
assistent en hij vraagt advies bij deskundigen
over de hele wereld. Want het is nog zoeken
naar de antwoorden op veel vragen. Hoe wordt
de Warka Water zo stabiel mogelijk? Welke
bamboe is het meest geschikt? Hoe levert de
toren zo veel mogelijk water op? En wat is het
meest efﬁciënte materiaal voor het net?
“Het is essentieel dat de mist en waterdamp
niet uit elkaar vallen maar echt druppels worden en blijven. Want wanneer druppels zo’n
halve millimeter groot zijn, zakken ze door de
zwaartekracht vanzelf langs het net naar beneden, de waterbak in. Ik ben nu met een bepaald type nylon bezig, maar weet nog niet
100 procent zeker of dat het beste is. Ik experimenteer ook met aluminium.”
De architect stelt hoge eisen: de Warka Water
moet in elkaar te zetten zijn door de lokale bevolking. “Het moet een eenvoudig object zijn,

natuurdagboek
15 juli 2014

spannende
minuscule
avonturen

L

dat lokale ambachtslieden na een korte training in elkaar kunnen zetten, zonder machines of ingenieurs. Bovendien moet de Warka
worden gemaakt van materialen die in het
land beschikbaar zijn. Er moet ook geen ingewikkeld onderhoud nodig zijn, zoals bij waterputten met pompen het geval is En uiteraard
mag de watertoren niet knetterduur zijn; meer
dan duizend dollar mag die niet kosten.”
Om tot het perfecte prototype te komen,
heeft Vittori ﬁnanciering nodig: zo’n 2 à 3 ton.
“Onderzoek laten doen, een nieuw product
ontwikkelen, is duur. Ik overleg met specialisten op allerlei gebieden. Advies krijgen, testen,
materialen kopen, reizen, experimenteren...
alles kost geld.”
Vittori heeft onderzocht of er een EU-potje
voor is, en dat is er, maar de weg er naartoe
vindt hij veel te bureaucratisch. “Ik ga daarom
met crowdfunding beginnen. Er zijn nu al Europeanen en Amerikanen die mij enthousiaste
mailtjes sturen. Ze hebben van de Warka Water gehoord en willen spontaan geld doneren.
Met crowdfunding kan ik stap voor stap en
transparant te werk gaan.”

Golfstaten
Belangstelling komt er ook uit andere landen
dan Ethiopië. Bedrijven uit Marokko, Algerije
en de rijke golfstaten willen alles over de watertoren weten. Hier in het weidse Italiaanse
landschap, tussen de ﬂuitende vogels, op een
prachtige zomerdag is het makkelijk wegdromen: misschien wordt de Warka Water een
doorslaand en opzienbarend succes. De potentiële markt is gigantisch; volgens Unicef zijn
er bijna achthonderd miljoen mensen op de
wereld die geen toegang hebben tot veilig
drinkwater. Vittori: “Als de Warka Water eenmaal optimaal functioneert en veel meer mensen toegang tot water hebben, zou dat ook een
aardbeving onder hulporganisaties kunnen
veroorzaken. Vele worden dan overbodig.”
En hij zou er steenrijk mee worden, niet? De
Italiaan schiet in de lach. “Als rijkdom mijn
doel was, zou ik wel in oliestaatje Katar bezig
zijn in plaats van in Ethiopië.”
Maar weten? www.vittori-lab.com

aatst las ik in de zaterdagkrant een korte bespreking
van ‘Minuscule’, die een
natuurﬁlm werd genoemd.
Met zoon was ik net naar
‘Minuscule’ geweest, een animatieﬁlm, gemonteerd in een decor van
echte bergen, dalen en cultuurlandschappen. Schitterend gemaakt en
spannend ook, voor jong en oud.
Minuscule slaat op de schaal van de
insectenwereld, waarin een trommel
suikerklontjes de proporties heeft
van een vrijstaande woning. Als een
groepje mieren op een plotseling
verlaten picknickplek zo’n suikertrommel vindt, nemen ze hem mee
naar huis. Dat wordt een onderneming à la Fitzcarraldo die zijn
stoomboot meezeulde over de Andes. De goede mieren worden belaagd door de ingemene mieren van
een vijandelijk volk, maar krijgen
hulp van een jong lief heersbeestje
dat zijn ouders kwijtraakte.
Een auto, een regendruppel, een
spinneweb kunnen voor een klein
insect enorme gevaren zijn. Het is
altijd goed zoiets te beseffen. Een alpenwei die gonst van het insectenleven zou een eyeopener kunnen zijn
voor de aan biljartlakenweilanden
gewende Nederlander. Maar verder
klopt er biologisch gezien helemaal
niets in die ﬁlm.
Het heersbeestje hebben we geboren
zien worden door uit een eitje te
ploppen. Het stadium van larve slaat
hij over. Als hij zijn ouders kwijt
raakt, gaat hij op zoek. De hoofdpersonen zijn mensen in insectengedaante. Maar dat geeft niks, want
‘Minuscule’ is een avonturenﬁlm.
Het vijandelijke mierenleger met
middeleeuwse stormrammen en katapulten doet denken aan een krioelend leger orks uit de verﬁlming van
‘The Lord of the Rings’, en de pijlenregens (tandenstokers) die de mieren afvuren zijn regelrecht gekopieerd uit die ﬁlm. Dat is ook een (animatie)ﬁlm tegen een decor van echte landschappen. En net zomin een
natuurﬁlm als ‘Minuscule’.
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Aan de haal met suiker in ‘Minuscule’.

