Watereducatie Drechtsteden 20 jaar
Water en integraal waterbeheer horen onmiskenbaar bij de waterrijke omgeving van de
Drechtsteden. Dit was voor de waterpartners en de gemeente Dordrecht in 2001 een belangrijke
reden om de handen ineen te slaan. Het project 'Waterzigt op Weizigt' vormde de start van een
unieke en duurzame samenwerking.

Waterbewustzijn en verbinding
'Waterzigt op Weizigt' maakte in 2012 een doorstart met een nieuwe naam: Watereducatie
Drechtsteden, met ook een aantal andere Drechtsteden als nieuwe partners.
De belangrijkste doelstellingen van de samenwerking zijn: het vergroten van waterbewustzijn van
inwoners, in het bijzonder van (schoolgaande) jeugd en jongeren, en het bevorderen van afstemming
en verbinding tussen alle partners binnen de regio Drechtsteden.
Het huidige samenwerkingsverband bestaat uit de waterschappen Hollandse Delta en -Rivierenland
en Waterbedrijf Evides, ook drinkwaterbedrijf Oasen draagt structureel bij. Daarnaast zijn, naast
Dordrecht, vier andere Drechtsteden aangesloten: Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht
en Zwijndrecht. Het Duurzaamheidscentrum Weizigt, onderdeel van de gemeente Dordrecht, zorgt
voor de coördinatie en uitvoering van alle activiteiten.

Beleef de weg van het water
In de loop der jaren is een flink pakket aan activiteiten
en producten ontwikkeld. Het Aquarama bij Weizigt kan
daarin gezien worden als icoon van de samenwerking.
In deze permanente watertentoonstelling beleef je
"De weg van het water". Het Aquarama werd in 2001
gebouwd en geopend en de tentoonstelling is in 2015
geheel vernieuwd.
De route in het Aquarama laat de bezoeker de weg van
het water beleven. Je gaat er van water op de wereld,
naar water in de Drechtsteden en water in je eigen huis.
En vervolgens van riolering en afvalwaterzuivering,
naar water in de natuur en drinkwaterzuivering. Daarbij
worden de dijken, de waterveiligheid en het
cultuurhistorisch erfgoed van de Drechtsteden en
Kinderdijk niet vergeten. Het Aquarama ontvangt
jaarlijks circa 50.000 bezoekers, waaronder vele
schoolgroepen uit de regio.

Succesfactoren
De samenwerking is georganiseerd in een begeleidgroep en een stuurgroep. De begeleidingsgroep
bestaat uit educatie- en communicatie medewerkers en de stuurgroep uit bestuurlijke afvaardiging
vanuit de waterpartners en gemeenten. Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld en elke paar jaar een
meerjarenplan met daarin de focus voor de komende periode. Hoewel er door de jaren heen vaak

nieuwe bestuurders en medewerkers aan tafel zaten, blijkt dit deze organisatievorm één van de
succesfactoren voor de continuïteit van de samenwerking.
Voor doelgroepen in de regio biedt Watereducatie Drechtsteden één loket; in plaats van ieder voor
zich, bieden waterpartners en duurzaamheidscentrum gezamenlijk een programma aan. Scholen van
buiten Dordrecht krijgen busvervoer aangeboden om de deelname zo laagdrempelig mogelijk te
maken.

De kracht van water
Het samenwerkingsverband kan ook uitgebreid worden met gelegenheidspartners. Toen in de regio
het herdenkingsjaar (2021-2022): 600 jaar Sint Elisabethsvloed werd aangekondigd, is met een aantal
organisaties samenwerking gezocht om een digitale les te ontwikkelen waarin alle verhalen over
water bij elkaar komen:
de waterhistorie, het bijzondere
zoetwatergetijdengebied
de Biesbosch, waterveiligheid
en de toekomstige wateropgaven
komen allemaal aan bod in:
De kracht van water in de
Drechtsteden.

klik voor meer informatie over De kracht van water

Toekomst
In het najaar van 2021 openden de jeugdbestuurders van de waterschappen een nieuwe
waterspeurtocht voor de Week van ons Water en is door stuurgroep en begeleidingsgroep
stilgestaan bij 20 jaar samenwerking.
Kijkend naar de huidige wateropgaven blijft het nog steeds van belang om inwoners waterbewust
te maken. Zuinig omgaan met drinkwater, voorbereid zijn op calamiteiten, de omgeving klimaat
bestendig inrichten en zorgen dat afvalstoffen, zoals medicijnen, niet in het riool terecht komen;
Watereducatie Drechtsteden kan nog zeker 20 jaar vooruit!

Bestuurders, jeugdbestuurders en
medewerkers educatie en communicatie

