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Koninklijk bezoek aan BES-eilanden 
luidt start JOGG-aanpak in
Jongeren op de BES-eilanden – Bonaire, Sint Eustatius en Saba – eten en drinken ongezond 

en bewegen te weinig. Deze drie bijzondere gemeenten binnen ons koninkrijk willen 

graag een gezondere jeugd en nemen hiervoor hun verantwoordelijkheid. Samen pak-

ken de eilanden het probleem integraal aan en gaan daarom aan de slag met de aanpak 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Uit onderzoek in 2008 onder kinderen van 4 tot 16 jaar op Bonaire blijkt dat 32% van 

de meisjes en 24,4% van de jongens aan overgewicht lijdt. Ter vergelijking: in Europees 

Nederland is het percentage jongeren met overgewicht 15. Op Bonaire heeft 13,7% van de 

meisjes en 9,9% van de jongens zelfs morbide obesitas. Dit heeft vooral te maken met de 

eet- en drinkgewoonten op deze eilanden, gecombineerd met te weinig beweging. Hierin 

moet dus verandering komen.

De officiële ondertekening van de start van de JOGG-aanpak vond medio november plaats 

op Sint Eustatius, tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima 

aan de Caribische eilanden van het koninkrijk. Ook JOGG-ambassadeur Paul Rosenmöller 

was hierbij aanwezig. Daarnaast woonde het koninklijk paar op Bonaire de kick off-bij-

eenkomst van JOGG bij, onder het motto: ‘Hoben sa bo peso adequa’, ofwel ‘Jongeren, ken 

je gewicht’. 

Met Bonaire, Sint Eustatius en Saba erbij zijn er nu 35 JOGG-gemeenten die zich lokaal 

inzetten voor een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Vewin is partner van dit  

convenant en steunt deze ontwikkelingen van harte.

Oasen boort PURO- 
put op 200 m diepte
Oasen is in Ridderkerk na een lange peri-

ode van voorbereidingen inmiddels volop 

bezig met de uitvoering van het PURO-

project. Hierbij worden de mogelijkheden 

onderzocht om brak grondwater onder-

gronds te ontzilten. 

Ontzilten kan al veel langer, maar kost veel 

energie. Bovendien blijft er altijd een zeer 

zout restmengsel over, het brijn. Oasen 

heeft vanwege de toenemende verzilting 

van het grondwater de behoefte om de zui-

veringstechniek voor brak water te verbe-

teren en ook een duurzame oplossing voor 

het brijn te vinden. Ook de glastuinbouw 

in het Westland is geïnteresseerd in een 

mogelijke oplossing voor dit probleem.

Het PURO-principe is gebaseerd op een spe-

ciale, energiezuinige omgekeerde osmose-

installatie, ook wel RO (Reverse Osmosis) 

genoemd. Hiermee kan ondergronds 

drinkwater worden gemaakt van diep ge-

legen brak grondwater.

 

Het PURO-ontwerp bestaat uit een ge-

boorde put van ongeveer 200 m diep, met 

daarin een RO-installatie en twee filters. 

De RO-unit zuivert het water in de onder-

grond en laat het uitgefilterde zout dieper 

in de ondergrond wegstromen. Dit weg-

stromen gebeurt op een diepte waar al een 

soortgelijke zoutconcentratie aanwezig is, 

zodat er geen extra verzilting optreedt. 

Het idee hiervoor kwam tot stand door een 

samenwerking tussen de TU Delft, Oasen, 

Waternet, grondboorbedrijf Haitjema en 

Logisticon Water Treatment.


