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Lesprogramma Brabant Water

Aandacht voor educatie  
en inspiratie

Kraanwater is het gezondste product dat er is. Daarom ziet Brabant 

Water het als maatschappelijke taak om dat op een inspirerende 

manier over te brengen aan de nieuwe generatie. Verschillende 

initiatieven helpen kinderen en jongeren in Brabant te ontdekken 

hoe bijzonder ons vanzelfsprekende kraanwater eigenlijk is. 

Eén van de manieren waarop Brabant Water kennis over water over-

draagt, is via ‘Les je dorst’: een compleet educatieprogramma voor 

de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Op www.lesjedorst.nl 

biedt Brabant Water lesmateriaal en gastlessen aan. Dankzij heldere 

handleidingen kunnen leerkrachten het lesmateriaal gemakkelijk 

zelf toepassen in hun lessen. Kinderen kunnen op hun eigen niveau 

aan de slag met verschillende waterthema’s en de website biedt hun 

informatie voor spreekbeurten en waterproefjes. Daarnaast wordt 

het drinken van kraanwater in de klas gestimuleerd met herbruik-

bare bidons en opbergkratjes.

Sybrand Ariëns van BrabantWater tijdens een les van Les je dorst. 
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Gastles op basisscholen
Als het thema eenmaal speelt in een klas, is een gastles van een 

Brabant Water-medewerker een leuk en logisch vervolg. Inmiddels 

zijn dertig collega’s opgeleid tot gastspreker, waardoor alle basis-

scholen in Brabant bereikt kunnen worden. Hoewel er een aantal 

vaste thema’s wordt behandeld, vult iedere gastspreker zo’n les 

aan met eigen ervaringen uit zijn of haar vakgebied. Daarna leeft 

kraanwater vaak nog meer bij kinderen. Ze vinden het leuk om te 

ontdekken waar water vandaan komt en hoe de kringloop werkt. 

En ze verbazen zich over alle gebruikersmomenten: als je de wc 

doorspoelt, onder de douche staat, de tuin sproeit of een glas drin-

ken pakt. Proefjes en smaaktesten maken een gastles helemaal af.

Zien drinken, doet drinken
Ook op middelbare scholen is Brabant Water actief. In een aantal ge-

meenten – waaronder ook  JOGG-gemeenten (Jongeren Op Gezond 

Gewicht) – zijn tappunten geplaatst in schoolkantines. Daarmee 

worden scholieren gestimuleerd om voor kraanwater te kiezen. Het 

tappen van kraanwater hoeft niet langer bij toiletten te gebeuren 

en wordt daardoor gemakkelijker en hygiënischer. Zo ontstaat een 

mooie doorgaande lijn met het educatieve en inspirerende werk op 

de basisscholen.

Het Cambreur College in Dongen was de eerste middelbare school 

in Brabant waar het kraanwatertappunt van Brabant Water in ge-

bruik werd genomen. Robin van Sunten, docent lichamelijke opvoe-

ding op het Cambreur College, is blij met de komst van het tappunt. 

‘Zien drinken, doet drinken. En steeds vaker is dat kraanwater. Ons 

tappunt staat vlak bij de sportvelden en na elke gymles wordt er 

door de leerlingen dankbaar gebruik van gemaakt.’

Jongeren bereiken
Samen met onder meer veertien JOGG-gemeenten en de GGD zoekt 

Brabant Water naar nog meer logische plekken en evenementen 

om – ook buiten school – kinderen en jongeren te bereiken. Dit 

sluit aan bij het streven van Brabant Water om kraanwater altijd en 

overal beschikbaar te maken. De bedoeling is dat ze bijvoorbeeld 

tijdens de wandelvierdaagse, de Koningsspelen of een theater-

evenement in de stad kraanwater tegenkomen. Hoe meer ze het 

zien, hoe normaler het wordt om kraanwater te verkiezen boven 

ongezondere alternatieven. 


