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Waterbewustwording

Duik in de Week van Ons Water!
Tijdens de nationale Week van Ons Water, van 12 t/m 21 mei jl., kon 

iedereen in Nederland weer zien en beleven hoe bijzonder water 

eigenlijk is. Het thema dit jaar was schoon en gezond water. Overal 

in het land organiseerden drinkwaterbedrijven, waterschappen en 

musea uitjes en activiteiten. 

De boodschap die de Week van Ons Water in haar campagne uit-

draagt, benadrukt het bijzondere van water. Water is overal in ons 

land. Er komt schoon drinkwater uit de kraan, mensen kunnen vis-

sen in de vijver en in de zomer genieten we van een frisse duik in 

een plas of een kanaal. Gelukkig is ons water schoon. Maar dat gaat 

niet vanzelf. Waar blijft eigenlijk het water dat door de wc is ge-

spoeld? Wat doen we om onze drinkwaterbronnen te beschermen? 

En hoe zorgen we ervoor dat ook vissen en planten schoon water 

hebben om in te leven? 

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van 

Waterschappen, het IPO, de VNG, Vewin, het Deltaprogramma 

en alle waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwater-

bedrijven. Deze organisaties willen Nederlanders waterbewuster 

maken. Door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in 

Nederland en in de buurt. Door te laten zien wat er nodig is voor de 

toekomst, want we zijn nooit klaar met ons water. En door tips te 

geven wat mensen zelf kunnen doen. Want hoe beter we voor ons 

water zorgen, des te meer we ervan kunnen genieten!

WBG: Dauwtrappen en slootjesexpeditie
Ook Waterbedrijf Groningen (WBG) organiseerde tijdens de 

Week van Ons Water verschillende activiteiten voor jong en 

oud. Zo trokken kinderen, gewapend met schepnet, water-

kaarten, bakken en een loep, er woensdagmiddag 17 mei op 

uit om te ontdekken wat er leeft in en rondom het water van 

het natuurherinrichtingsproject Tusschenwater. Op zaterdag 

20 mei gaf WBG samen met Staatsbosbeheer enkele geheimen 

van het Quintusbos bloot! Behalve een prachtig natuurgebied 

met bijzondere flora en fauna, is dit ook nog eens een bron van 

drinkwater.

Zondagmorgen 21 mei vertelden vrijwilligers, specialisten van 

Stichting Het Drentse Landschap, waterschap Hunze en Aa’s en 

Waterbedrijf Groningen allerlei bijzondere wetenswaardighe-

den tijdens het dauwtrappen in het Tusschenwater-gebied. 

Waternet: Kunstgras en tegels eruit, groen erin!
Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben tijdens 

de Week van Ons Water een leuke en succesvolle online actie 

gehouden. Om mensen bewust te maken van de gevolgen van 

langdurige regenval en wat zij daar zelf aan kunnen doen, is 

onder het motto ‘Kunstgras en tegels eruit, groen erin!’ een 

fotowedstrijd georganiseerd op social media.

Mensen konden een foto van hun betegelde – en daarmee niet 

regenbestendige tuin – insturen op Facebook. Men kon daar 

een tuinontwerp van Greenlabel en een tuinbon van 1.500 euro 

mee winnen. Er kwamen 20 inzendingen binnen en veel men-

sen hebben de post geliket, gedeeld en erop gereageerd.

‘BELEEF HOE BIJZONDER  

WATER IN NEDERLAND IS’
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Brabant Water: Open dag waterproductielocatie
Op 21 mei hield Brabant Water een open dag op het gloed-

nieuwe waterproductiebedrijf in Tilburg aan de Gilzerbaan, 

dat water levert aan de gemeenten Tilburg, Goirle en Loon op 

Zand. Dit paradepaardje van Brabant Water was een paar dagen 

eerder, op 17 mei, geopend door de burgemeester van Tilburg, 

Peter Noordanus, en de directeur van Brabant Water, Guïljo van 

Nuland. 

Tijdens de open dag gaven ruim 100 medewerkers van Brabant 

Water uitleg aan de bezoekers, onder andere over het onthar-

dingsproces. Ook waren er verschillende activiteiten voor kin-

deren georganiseerd.

Vitens: Bescherm je drinkwater
Vitens lanceerde tijdens de Week van Ons Water, samen met de 

provincie Gelderland, een bewustwordingscampagne rondom 

grondwater: ‘Bescherm je drinkwater’. 

Om te laten zien dat het water in de grond de bron is van ons 

drinkwater en om inwoners meer bewust te maken van hun 

omgeving, zijn op verschillende plaatsen reusachtige rietjes in 

de grond geplaatst. Bij de start van de campagne in Arnhem 

onthulden gedeputeerde van de provincie Gelderland Josan 

Meijers en wethouder van Arnhem Ine van Burgsteden, samen 

met Jelle Hannema, manager Assetmanagement van Vitens, 

het rietje op de middenberm van de Nijmeegseweg.

Evides: Van bron tot kraan-spel
Met de boswachter door het waterwingebied, een eigen zuive-

ring maken of spelletjes doen. Tijdens de Week van Ons Water 

was bij Evides Waterbedrijf in Zuid-Holland, Zeeland en Brabant 

voor jong en oud van alles te doen. Zo konden kinderen bij 

een bezoek aan Duurzaamheidscentrum Weizigt allerlei leuke 

waterspelletjes doen, zoals het ‘Van bron tot kraan-spel’. Bij dit 

‘levende ganzenbord’ leer je op een vrolijke manier hoe Evides 

Waterbedrijf drinkwater maakt.


