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Programma Ons Water

De paradoxale vanzelfsprekend
heid van water

Nederland is van water. Toch bleek de afgelopen jaren dat veel 

Nederlanders onvoldoende stilstaan bij de rol die water speelt bij 

het leven in de delta. Om deze bewustwording te stimuleren, gaan 

de waterketenpartners gezamenlijk de betekenis van water voor 

Nederland meer benadrukken, onder het motto: ‘Ons Water’. 

Het kernteam Ons Water, v.l.n.r. : Judith de Jong (UvW), Chris Sol (Ministerie van IenM), Julie Köler (Ministerie van IenM), 
Richard Flipse (Ministerie van IenM), Sander Hage (IPO), Anne Karien Rutten (Rijkswaterstaat), Marco Zoon (Vewin), 
Esther van Dijk (Deltacommissaris) en Rosanne Kroezen (Ministerie van IenM).

Onder andere het OESO-rapport van begin 2014 concludeerde dat 

veel inwoners van ons land nauwelijks stilstaan bij wat er nodig is 

om onder de zeespiegel te kunnen leven of om altijd en overal te 

kunnen beschikken over schoon drinkwater uit de kraan. Maar 

ook veel professionals uit de wereld van de waterschappen en de 

drinkwaterbedrijven herkennen het: ‘We hebben het eigenlijk zo 

goed voor elkaar dat zaken zoals waterveiligheid en goede drink-

waterkwaliteit voor Nederlanders geheel vanzelfsprekend zijn 

geworden. Men staat er niet bij stil wat er allemaal voor nodig is.’ 

Om het waterbewustzijn van de Nederlanders te vergroten, 

heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met 

Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten en water-

bedrijven het communicatieprogramma Ons Water ontwikkeld. 
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ons Water: vriend én vijand

Bewustwording
Julie Köler, plaatsvervangend directeur 

Communicatie bij het ministerie van IenM, 

is programmamanager van het kernteam 

Ons Water: ‘Het lijkt natuurlijk heel ge-

woon dat er altijd schoon drinkwater uit 

de kraan komt en dat we allemaal veilig 

zijn achter onze dijken en duinen. We 

hebben het met z’n allen in Nederland 

dan ook best goed geregeld. Maar in 

werkelijkheid is het nooit af, en het is 

ook niet vanzelfsprekend. Nog vóór het 

OESO-rapport uitkwam, zijn daarom op 

initiatief van het ministerie van IenM de 

waterketenpartners Rijkswaterstaat, Unie 

van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, 

waterschappen, provincies, gemeenten en 

waterbedrijven begonnen met het voorbe-

reiden van nieuwe publiekscommunicatie. 

Ook het Deltaprogramma is hier nauw bij 

betrokken.’

Met Ons Water willen de betrokken partij-

en Nederlanders bewust maken van het feit 

dat schoon, veilig en voldoende water niet 

vanzelfsprekend is. En dat we de komende 

jaren met z’n allen meer moeten doen en 

meer moeten investeren om Nederland te 

beschermen tegen water. Maar ook om te 

kunnen blijven genieten van water. En om 

onze watervoorraad op orde te houden. 

Kortom, om in onze delta te kunnen leven 

met water.

Belangrijke rol partners
Köler: ‘Uit gesprekken met Nederlanders 

bleek dat er grote regionale verschillen 

zijn in de beleving en de perceptie rondom 

water. De directe leefomgeving, de lokale 

situatie en wat mensen in het verleden 

mogelijk hebben ervaren, spelen daarbij 

een grote rol. Daarnaast is persoonlijke 

relevantie van belang. Daarom hebben we 

ervoor gekozen om het grote onderwerp 

‘water’ dicht bij mensen te brengen, door 

maatwerk te bieden in hun eigen leefom-

geving. Regionale en lokale partners spe-

len dan ook een grote rol bij de invulling 

van Ons Water. Ons startpunt was een 

pilot met de partners in Overijssel, waar-

onder Vitens. We gebruiken de resultaten 

uit de regio vervolgens om ook op andere 

plekken in het land activiteiten te ontwik-

kelen. We sluiten aan bij bestaande water-

evenementen, open dagen en andere pu-

blieksactiviteiten. Maar je kunt Ons Water 

ook tegenkomen op bewonersavonden, 

op scholen, in gemeentelijke informatie-

middelen of op websites. Het is helemaal 

aan de partners om te kiezen op welke ma-

nier ze Ons Water willen inzetten in hun 

communicatie. Zo is in Limburg de Dag van 

de Dijk aangegrepen om Ons Water regio-

naal te lanceren en is Ons Water in Zwolle 

bij het publiek geïntroduceerd tijdens de 

Watervierdaagse.’

Ons Water is dus nadrukkelijk een 

partner aanpak. Judith de Jong (Unie van 

Waterschappen): ‘Dat alle organisaties uit 

de watersector samen Ons Water vormge-

ven en als paraplu gaan gebruiken in de 

communicatie, is uniek. Het uitgangspunt 

om dicht bij de burger persoonlijke water-

verhalen te brengen, spreekt aan. Er zijn 

ook zoveel mooie, concrete waterprojecten 

die we graag laten zien. Ons Water voelt 

ook echt als ‘van ons’, en we gaan het sa-

men de komende tijd vol energie uitrollen 

door het hele land.’

Ook Sander Hage (IPO) is enthousiast: ‘Er 

gebeurt zo veel op het gebied van water 

en het is fantastisch om te zien dat we al 

die projecten nu onder één noemer kun-

nen plaatsen! De kracht van de aanpak 

zit hem in het regionale maatwerk. Het is 
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geen ‘one-size-fits-all-campagne’: elke regio 

heeft zijn eigen waterverhalen en eigen be-

leving van het water. Daarom rollen we de 

campagne ook per regio uit en zoeken we 

aansluiting bij wat er lokaal speelt.’

Köler beaamt dat: ‘In deze eerste fase heb-

ben we ons onder andere gericht op het 

ontwikkelen van een publiekswebsite op 

postcodeniveau, over veiligheid, water-

kwaliteit en droogte. De waterketenpart-

ners werken nu verder aan verbindingen 

en manieren om het publiek te betrekken. 

Ons Water is een meerjarige aanpak die 

we onderweg steeds aanpassen en uitbrei-

den op basis van opgedane ervaringen en 

nieuwe inzichten. We zullen ook samen-

werking aangaan met andere partners.’

Eigen website
Op onswater.nl zijn voorbeelden te vin-

den van projecten waar aan schoon en 

veilig water wordt gewerkt. Tips voor 

waterbelevenissen. En bijzondere water-

verhalen van mensen die in hun dagelijks 

leven met water bezig zijn, zoals in het 

Vewin-filmpje ‘Zo maak je drinkwater’. 

Net zoals het programma is ook de web-

site continu in ontwikkeling. 

Köler: ‘Bezoekers kunnen op de site infor-

matie vinden uit hun directe omgeving. Je 

kunt bijvoorbeeld tot op postcodeniveau 

zien hoe hoog het water in jouw straat komt 

als het toch een keer misgaat. En wat je zelf 

kunt doen om veilig te blijven en om ons 

water schoon te houden. Bewustwording is 

een eerste stap, maar uiteindelijk gaat het 

ook om een gedragsverandering.’

Ons Water wil elke Nederlander ervan 

doordringen dat niets dat met ons water 

te maken heeft, vanzelfsprekend is. Vewin 

onderschrijft deze gedachte en is vanaf het 

begin actief betrokken bij Ons Water.

Vewin 
nieuws

Van 19 t/m 21  september vond voor de 

derde keer de Kids Climate Conference 

plaats, met als thema: ‘Zorg voor het 

water’. Deze driedaagse klimaattop voor 

Nederlandse en Belgische kinderen van 

8 tot 14 jaar is drie jaar geleden ontstaan 

dankzij de krachtenbundeling van on-

der andere Center Parcs en het Wereld 

Natuur Fonds. Het is een unieke manier 

om kinderen bewust te maken van de 

natuur, nu én in de toekomst. 

Zo’n 120 Nederlandse en Vlaamse kin-

deren gaan – samen met hun ouders, 

broers en zussen – tijdens het weekend 

aan de slag met inspirerende work-

shops over water, de zeeën en oceanen. 

De Missing Chapter Foundation (MCF) 

organiseert de dialoogsessie met als 

thema: ‘Beter gebruik van water op de 

wereld: onze zorg voor  zuiver water en 

het directe gevolg voor de biodiversiteit’. 

Uit de klimaattop borrelen heel wat 

ideeën en voorstellen op. De twaalf 

meest originele en bruikbare worden 

door een vakkundige jury uitgekozen, 

ondertekend door de initiatiefnemers 

van de top en uiteindelijk in de vorm 

van een Klimaatbundel aangeboden aan 

de Tweede Kamer. 

MCF wil dat er ook echt iets gebeurt 

met de ideeën van de kinderen. Prinses 

Laurentien: ‘Wij weten wat de kracht 

is van kinderen als change agents. Dus 

niet vrijblijvend inzichten van kinderen 

vragen, en er vervolgens niets mee doen. 

Wij zijn steeds op zoek om de uitkomsten 

– de perspectieven van de kinderen – zo 

strategisch mogelijk in te zetten, juist 

om onderwerpen op een andere manier 

te belichten, ogenschijnlijk gevoelige 

dilemma’s op tafel te krijgen, enzovoort. 

Ook onze campagne WaterSpaarders is 

daar een goed voorbeeld van.’ 

(Zie pagina 36 – red.)

Op de Vewin-site vindt u meer infor-

matie over de uitkomsten van de Kids 

Climate Conference en de dialoog.

Kids Climate Conference 
2014: ‘Zorg voor het water’


