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Alles over

festival
WaterSpraak

Volwassenen in Nederland gebruiken
gemiddeld 121 liter drinkwater per dag.
En soms nog veel meer.

Kinderen in ontwikkelingslanden
wandelen gemiddeld 6 kilometer voor
drinkwater.

editorial

Water
Spraak
“Het water spreekt onophoudelijk en herhaalt zichzelf nooit.” De Mexicaanse dichter
Octavio Paz (1914-1998) slaat met deze uitspraak de spijker op z’n kop. Water is een
veelzijdig en sprankelend onderwerp. Wist u bijvoorbeeld dat we op de Utrechtse
Heuvelrug het beste kraanwater van Nederland hebben? En vraagt u zich weleens
af hoe het kan dat hier de bodem verdroogt ondanks alle regen die er valt? Het is
de hoogste tijd om ons meer in water te verdiepen. Stichting 100% Heuvelrug
organiseert daarom deze maand het waterfestival ‘WaterSpraak’. Met op de agenda
onder meer een debat over water in Kasteel Amerongen en een Drive-In bioscoop
met de film ‘De Storm’ bij de Mariniers Kazerne in Doorn. In Maarn openen we de
eerste openbare watertap op de Utrechtse Heuvelrug.
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In deze eenmalige glossy vertellen bekende en minder bekende mensen iets over hun
relatie met water. Zo geeft minister Schultz van Haegen haar visie op ‘Heuvelrug aan
zee’. Olympisch surfkampioen Dorian van Rijsselberghe heeft in zijn column een
duidelijke mening over plastic afval in zee. En wie is dat stralende meisje op de cover
en wat is haar favoriete plek om te kitesurfen? ‘Join the pipe’ vraagt aandacht voor het
feit dat een miljard mensen in deze wereld geen schoon drinkwater heeft. En komt
met een oplossing.
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Met veel enthousiasme hebben wij dit blad vol waterwetenswaardigheden gemaakt.
Water lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ik wens u veel leesplezier.
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Water

bron van leven,
bron van inspiratie
Wat is er alledaagser dan water? Iedere ochtend als we de douchekraan opendraaien
of de theeketel vullen, vinden we het volstrekt vanzelfsprekend dat het water schoon
en overvloedig de nieuwe dag binnenstroomt. Toch is het goed ons meer bewust te
zijn van het belang van schoon kraanwater voor ons dagelijks leven. En ook van de
sturende rol die water heeft bij de inrichting van ons land.
Water is een grondstof – letterlijk een grondstof – om zuinig op te
zijn. In onze bodem heeft het water de kwaliteit om als bronwater in
de fles verkocht te worden, maar wereldwijd is er een tekort aan zoet
water. Vandaar ook het mooie initiatief van politiek, ondernemers
en inwoners om in alle dorpen van onze gemeente weer ‘pompen’
(tappunten) te plaatsen. Zo kunnen we energie en afval besparen
die samengaan met de productie van ‘gebotteld’ water. Bovendien
verbinden we ons hiermee met de drinkwatervoorziening in
landen waar zuiver water schaars is. Want voor ieder watertappunt
dat we in onze dorpen realiseren, plaatst Vitens er één in een
ontwikkelingsland.

Tim Verhoef,
wethouder Utrechtse Heuvelrug

Water heeft ook een keerzijde. Dit jaar is het 60 jaar geleden dat
Zuidwest Nederland werd getroffen door de Watersnoodramp.
Dit was de directe aanleiding voor de aanleg van de Deltawerken.
Enkele jaren geleden mocht ik meewerken aan het advies van de
tweede Deltacommissie. Voor een nieuw advies was alle reden:
door de verwachte klimaatverandering zal de zeespiegel stijgen en
moeten rivieren op piekmomenten meer water afvoeren. Ook zal
door extremere weersomstandigheden vaker wateroverlast of juist
een tekort optreden. Om toekomstbestendig te zijn, moet Nederland
rekening blijven houden met water.
Hier op de Heuvelrug zitten we op het eerste gezicht hoog en droog.
Maar houden de inwoners in het stroomgebied van de Kromme
Rijn en in de Gelderse Vallei droge voeten als we de dijken niet
hoger of sterker maken? Het initiatief van 100% Heuvelrug om
het debat over water te openen, komt dus op het juiste moment.
Het cultuurprogramma van de Vrede van Utrecht biedt een ideaal
platform om prikkelende vragen, scherpe debatten en creatieve
uitingen over water naar de oppervlakte te brengen.
Met deze uitgave zet 100% Heuvelrug water terecht op de kaart;
want water is niet alleen een bron van leven, het kan ook een bron
van inspiratie zijn. Ik hoop dat de ideeën, woorden en beelden gaan
stromen.
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TERUGKEER VAN DE
SPRENGEN
Aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug, waar heel schoon kwelwater spontaan uit de grond kwam, ontstonden in
een ver verleden waterpoelen. Mensen groeven in de 18e en 19e eeuw zogenaamde sprengen die het water naar de
landgoederen van de Stichtse Lustwarande voerden. Het water werd gebruikt om de grachten en de vijvers te vullen
en de tuinen te besproeien. De combinatie van bossen, landgoederen en sprengen is uniek voor de cultuur van ons
gebied. Door de bodemverdroging en het zakken van het grondwaterpeil zijn veel sprengen drooggevallen. Hierdoor
verandert de karakteristieke flora en fauna rond deze beken. In de Kraaybeek en de Grote Kom komen nog de witte
waterranonkel, de vlottende bies en veel mossen en varens voor. Ook de grote gele kwikstaart, de poelkikker, de
kamsalamander, de alpenwatersalamander en 25 soorten libellen gedijen er goed. De ijsvogel is helaas verdwenen.
De laatste jaren wordt gewerkt aan het herstel van de sprengen. Bij een stijging van het grondwaterpeil van twee
decimeter vullen de sprengen zich weer met water. En wie weet keert de ijsvogel dan wel weer terug.

Zie voor een sprengenwandeling www.wandelenindriebergen.nl
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Stop de
bodemverdroging
Bodemverdroging op de Utrechtse Heuvelrug? Hoe is het
mogelijk met al die hoosbuien. Wat is bodemverdroging
eigenlijk? En kunnen we er zelf iets aan doen? Aan het woord
zijn Annemarie ter Schure en Paul Witmer van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug.
“Het waterbeheer in Nederland was tot voor
kort gericht op het zo snel mogelijk afvoeren
van hemelwater,” aldus Annemarie ter
Schure. “Het water loopt via rioleringen naar
waterzuiveringsbedrijven en door sloten,
beken, rivieren en kanalen naar zee. Dit
systeem komt voort uit de natuurlijke behoefte
om ons land te beschermen tegen water. Meer
dan de helft van Nederland ligt tenslotte onder
de zeespiegel.”

Zakkend grondwaterpeil
De laatste decennia is er veel veranderd.
Nederland is volgebouwd met woningen,
wegen, fietspaden, stoepen, betegelde
dorpspleinen en tuinen. Ook op de Utrechtse
Heuvelrug. Het regenwater dat op de bestrating
en bebouwing terechtkomt, bereikt daardoor
niet de bodem, maar stroomt via de riolering
naar waterzuiveringsinstallaties. Het resultaat
is een steeds drogere bodem en een zakkend
grondwaterpeil, met alle consequenties voor
de flora en fauna op de Heuvelrug. Een ander
gevolg was dat het rioleringsstelsel regelmatig
overbelast raakte en straten in lager gelegen
delen van de gemeente onder water stonden.

Bergbezinkbassins

Mooi meegenomen
Het goede nieuws is dat iedereen op de
Utrechtse Heuvelrug zelf ook iets kan doen
tegen bodemverdroging. Door simpelweg de
regenpijp af te zagen en het regenwater weer
in de grond te laten stromen. De gemeente en
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
stellen hiervoor een subsidie beschikbaar.
De gemeente geeft 3,50 euro per m2 verhard
dakoppervlak en Stichtse Rijnlanden doet daar
nog eens 3,50 euro per m2 bovenop. Voor de
berekening gaan ze uit van de dakoppervlakte
van een plat dak inclusief goten. Even snel
rekenen... een dak van 12 meter lang en 5 meter
breed met een goot van 25 cm aan weerszijden
heeft een oppervlakte van 12x5.50, in totaal 66
m2. Dat levert dus 462 euro op. Vraag de folder
aan via de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Do’s en don’ts voor behoud
van schoon grondwater
We kunnen zelf veel doen om de
kwaliteit van het grondwater in onze
gemeente te beschermen. Iedereen
begrijpt dat illegaal afval dumpen
in de natuur uit den boze is. Maar
wist u dat sop gebruiken met het
autowassen en bestrijdingsmiddelen
gebruiken in de tuin ook slecht is
voor het grondwater?
Verder kunnen olie, cement en
verfresten niet via het afvoerputje
weggespoeld worden, maar ook niet
via de put op straat.
Vloeibaar afval dat in de put
gedumpt wordt, komt dus ook in
grond terecht.
En jammer genoeg zijn koperen en
zinken dakgoten en regenpijpen
misschien wel heel mooi, maar deze
geven schadelijke stoffen af aan het
milieu.
Dus: afval in de afvalbak, chemische
resten naar het gemeentelijke depot
en de auto wassen in de wasstraat.

U kunt zelf iets doen
tegen bodemverdroging:
zaag de regenpijp af.

Het was nodig om maatregelen te treffen. Zo
legde de gemeente bergbezinkbassins aan op
Landgoed Aardenburg en in de Vogelweide.
Als de watertoevoer te groot is, wordt water
hier tijdelijk ondergronds opgeslagen. Het
teveel aan water wordt – als dat nodig is –
geloosd via de bassins in sloten of vijvers.
“Het probleem van de overbelaste riolering is
daarmee opgelost, maar de bodemverdroging
nog niet,” vertelt Paul Witmer.
Ter Schure: “Het nieuwe beleid van de
gemeente is dat regenwater gewoon weer
de bodem in moet lopen om het natuurlijke
grondwaterpeil in stand te houden. In de
openbare ruimte heeft de gemeente de
hemelwaterafvoer losgekoppeld van de
rioolwaterafvoer. Op verschillende plaatsen
in Doorn en Driebergen wordt het regenwater
via een gescheiden systeem geïnfiltreerd in de
bodem.”
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Verantwoordelijkheid
nemen
De jonge, succesvolle ontwerper Frank
Winnubst studeerde drie jaar geleden af aan de
Design Academy van Eindhoven. De gemeente
Utrechtse Heuvelrug gaf hem de opdracht het
afkoppelingsgebied te visualiseren.
“Ontwerpen betekent voor mij niet alleen nieuwe producten creëren,
maar ook mensen bewust maken van alles om hen heen. De ene keer kan
dat zijn door op te vrolijken en de alledaagse dingen te doen vergeten, de
andere keer is dat door mensen de grotere context van de wereld op een
heldere en toegankelijke manier te laten zien. Ik ben zelf opgegroeid in
Doorn en daarmee heeft de Utrechtse Heuvelrug een belangrijke plek in
mijn jeugd en opvoeding gehad. Als natuurliefhebber heeft mijn vader mij
altijd bewust gemaakt van de mooie omgeving op Utrechtse Heuvelrug en
de verantwoordelijkheid voor mijn omgeving.
Wonend in Amsterdam vind ik het nog steeds prachtig om via Maarn
de heuvel af te rijden en Doorn binnen te komen. De opdracht om het
afkoppelingsgebied op de Utrechtse Heuvelrug te visualiseren lijkt me
een leuke uitdaging. Visualiseren van een gebied betekent: het gebied
aanduiden. Ik wil het afkoppelingsgebied markeren met duidelijk
herkenbare lijnen bij alle overgangen waar je het gebied binnenkomt. Dat
doe ik met een lijn van paarsblauwe bakstenen die in een mooi verloop in
het wegdek gelegd zullen worden. Ik heb de hoop dat deze wegmarkering
niet alleen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gebruikt wordt maar
dat hij hierna een symbool wordt voor alle afkoppelingsgebieden in
Nederland.
Dit project geeft mij, voor de eerste keer in mijn carrière, de mogelijkheid
om met mijn ontwerpen mee te helpen aan de ontwikkeling en het
behoud van de Heuvelrug. En, om andere mensen, net als mijn vader
dat bij mij heeft gedaan, bewust te laten worden van de Utrechtse
Heuvelrug en wat nodig is om deze mooie gemeente zo te houden. En
zo neem ik als voormalig inwoner van de Utrechtse Heuvelrug mijn
verantwoordelijkheid.”

Het patroon van blauwe klinkers in het
wegdek zal het afkoppelingsgebied markeren
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water
weetjes
Alles wat u liever
niet had willen
weten over
plastic afval
Er drijft 100 miljard kilo plastic in de oceanen.
80% van het afval komt van land en eindigt via
rivieren, strand en lozingen in zee.
In de oceanen zijn vijf grote gebieden met afval;
daar is 36 keer meer plastic dan plankton.
In Nederland worden 500.000 plastic flesjes per
dag weggegooid.
Voor de productie van één flesje water is één liter
water en een kwart liter olie nodig.
Er drijft een afvaleiland van plastic in zee ter
grootte van Frankrijk en Spanje.
Opruimen kan niet meer. De groei van afval een
halt toeroepen kan wel.
Bron: www.dopper.com

12 BRON

Top 5 apps over water
1. Drinking Water app
Water drinken is gezond, maar vaak heeft u aan het eind van de
dag geen idee of u wel genoeg water hebt gedronken. Deze app
herinnert u er aan dat u regelmatig water moet drinken èn houdt
bij hoeveel u al op hebt.
2. KRNWTR-app
De KRNWTR-app maakt inzichtelijk welke horecazaken
kraanwater serveren en welke niet. U kunt zelf aangeven of u
in een restaurant kraanwater hebt gekregen en wat u van het
kraanwaterbeleid vindt.
3. Waterwandelingen app
Via de waterwandelingenapp van Vitens kunt u twaalf prachtige
wandelingen in waterwingebieden downloaden.
4. Water apps.nl
Deze applicatie geeft een overzicht van alle bedieningstijden van
bruggen en sluizen in Nederland. Zo mist u nooit meer de boot
doordat de brug net dicht is.
5. Vitens Water Advisor app
De Vitens Water Advisor geeft voor 193 landen ter wereld aan
of u water uit de kraan kunt drinken. Als u daar het kraanwater
niet kunt drinken, krijgt u via deze app advies voor een veilig
alternatief.

Column

Alles
begint bij
jezelf
Water heeft mij altijd al gefascineerd. Dat kan ook haast niet anders: ik
ben opgegroeid op Texel met water 360 graden om me heen. Als we naar
het vasteland gingen, moesten we met de boot. ‘s Zomers gingen we
altijd heerlijk naar het strand en op mijn zesde stond ik voor het eerst op
een surfplank in de Waddenzee. Ik voel me altijd erg thuis op het water,
daar ben ik bijna elke dag te vinden. Toen ik jong was, droomde ik al van
een Olympische medaille. Het vergt veel om dat te bereiken. Je moet
steeds de juiste keuzes proberen te maken en jezelf helemaal geven.
Alles begint altijd bij jezelf. Natuurlijk heb ik ook weleens een dag dat
ik minder gemotiveerd ben om het water op te gaan, als het regent of als
het heel koud is. Maar als ik dan toch ga, geniet ik er enorm van.

Intens gelukkig
Na het WK in maart in Brazilië heb ik een week lang alleen maar
gemountainbiked. Toen ik na die week weer de plank op ging, voelde ik
me intens gelukkig. Alles valt dan van mijn schouders. Ik hoef nergens
meer aan te denken, het enige dat telt, is zo hard mogelijk varen. Dat doe
ik door een golfje te pakken, iets rechter op te staan of mijn gewicht wat
meer te verplaatsen naar de achterkant van het surfboard. Ik kan daar
dan helemaal in op gaan. Het is natuurlijk geweldig om dit allemaal te
kunnen doen. Ik heb het geluk om op hele mooie plekken te mogen
surfen, maar mijn lievelingsplek blijft de zee voor Texel. Om precies te
zijn vlak voor mijn strandhuisje. Daar is het water geen dag hetzelfde.

Respect
De zee heeft iets ‘ongelimiteerds’, je kunt alle kanten op en zelf je route
uitstippelen. Dat geeft een heerlijk gevoel van vrijheid. Toch heeft de
zee ook voor mij nog weleens iets bedreigends. Er zwemmen natuurlijk
haaien en daar moet je bij uit de buurt blijven. De zee is een heel sterk
natuurelement waar je respect voor moet hebben. Over respect voor
de zee gesproken: overal ter wereld waar ik surf, kom ik plastic afval
tegen. Ongelooflijk hoeveel! Daar word ik verdrietig van. Het is jammer
dat we nog niets hebben verzonnen om de oceanen op te ruimen. Het
probleem van het plastic afval vergt bewustwording van ons allemaal.
Wat eet ik? Wat koop ik? Hoeveel plastic zakken neem ik mee uit de
supermarkt? Waar laat ik mijn afval? Voor sommige mensen kost het
veel moeite om bewuster om te gaan met plastic afval, maar ook hier
geldt: alles begint bij jezelf!

Dorian van Rijsselberghe
Olympisch kampioen windsurfen
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Drink
kraanwater
en join the pipe
Het concept van ‘Join the Pipe’ is mooi door z’n eenvoud. Bedenker
Geraldo Vallen: “Met het geld dat we uitsparen door kraanwater te
drinken, helpen we het waterprobleem de wereld uit.”

Het doel van ‘Join the Pipe’ is het drinkwater in de wereld beter te
verdelen. Initiatiefnemer Geraldo Vallen van het Amsterdamse
reclamebureau Czar: “Ruim een miljard mensen op aarde hebben
geen schoon drinkwater. Een Nederlands huishouden gebruikt
alleen al 70 liter drinkwater per dag om het toilet door te spoelen,
terwijl in Afrika mensen uren moeten lopen voor schoon water. Het
is letterlijk twee emmertjes water halen.”

Langste waterleiding
‘Join the Pipe’ wil duurzame waterpompen realiseren in zoveel
mogelijk dorpen in Afrika en Azië. “Een paar feiten: jaarlijks geven
wij 100 miljard euro uit aan flessen water. Dat levert een berg
plastic op, zorgt voor 300 keer meer CO2-uitstoot en het is 1500 keer
duurder dan water uit de kraan. Kortom: kraanwater is duurzaam en
goedkoper.” ‘Join the Pipe’ verkoopt duurzame flesjes zodat mensen
kraanwater van thuis mee kunnen nemen. De vrolijk gekleurde
drinkbekers hebben de vorm van een deel van een waterleiding en
de opbrengst gaat naar het goede doel. “Door een stukje waterleiding
te kopen, bouwen we symbolisch samen de langste waterleiding van
de wereld. We join the pipe,” aldus Vallen.

Terug naar de dorpspomp

“We gebruiken alleen al
70 liter drinkwater per dag
om het toilet door te spoelen.”
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Kraanwater drinken in het openbaar is lastig omdat de traditionele
dorpspompen zijn verdwenen. De gemeente en waterleidingbedrijf
Vitens slaan nu de handen in één om watertappunten aan te leggen
op dorpspleinen. De aanleg kost 3000 euro, 350 euro hiervan gaat
naar de installatie van een watervoorziening in Afrika of Azië.
Vitens neemt de kosten voor de aansluiting van het tappunt voor
haar rekening en de gemeente betaalt de kosten van het water. Voor
het geld voor de watertaps moeten burgers zelf zorgen, bijvoorbeeld
door een inzamelingsactie.

Sportclubs en scholen
Sportverenigingen kunnen geld inzamelen voor een watertap op
de club. Een deel van de opbrengst gaat naar een tap bij een collegasportclub in een Derde Wereldland. Vallen: “Voetbalclubs kunnen
zich op deze manier verbinden aan een voetbalclub in een Afrikaans
land en een hockeyclub kan een relatie leggen met een hockeyclub
in bijvoorbeeld India. Een mooie manier om verenigingen
wereldwijd met elkaar te verbinden.”

“In Nederland gooien we
per dag een half miljoen
plastic flesjes weg.”

Voordelen
“Het drinken van kraanwater heeft veel voordelen. Het is bijvoorbeeld een
goed alternatief voor frisdrank. Kinderen in Nederland drinken gemiddeld
een halve liter frisdrank per dag. Het is de belangrijkste oorzaak van
overgewicht onder jongeren. In Nederland is het kraanwater van
topkwaliteit en het is goedkoop. De kosten van flessen water bestaat voor
90% uit productie, transport, verpakking, marketing en de tussenhandel.
Bovendien is voor de productie van een fles water een liter water en een
kwart liter olie nodig.”

Hippe tap
“In restaurants generen we ons soms om kraanwater te vragen, daar
verdienen ze immers niets aan.” ‘Join the Pipe’ biedt hippe watertaps
om aan te sluiten op de waterleiding. “Een horecagelegenheid kan in
duurzame flessen het water serveren en daar iets voor rekenen, maar
minder dan voor een fles bronwater. Uit onderzoek blijkt dat mensen
best willen betalen voor kraanwater. Restaurant zouden een deel van de
opbrengst kunnen schenken aan ‘Join the Pipe’ en zich zo verbinden aan
een goed doel en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
“Mijn ultieme droom is dat een bedrijf als McDonald’s wereldwijd
kraanwater gaat schenken. Fastfoodketens kunnen daarmee het
waterprobleem wereldwijd oplossen. Maar het begint bij de consument:
we moeten gewoon bij elke horecagelegenheid kraanwater vragen. Zelfs
McDonald’s kan dat op een gegeven moment niet meer negeren.”
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Fotowedstrijd

Proosten met kraanwater
Deze kinderen en hun ouders deden mee aan de actie ‘Proosten met
kraanwater’ die via de scholen van start ging op Wereldwaterdag
op 22 maart. Iedereen die wil helpen met geld inzamelen voor een
watertappunt in eigen dorp kan nog steeds een donatie doen en een foto
insturen naar info@waternatuurlijkuitdekraan.nl. De actie is een initiatief
van Stichting waternatuurlijkuitdekraan en Stichting 100% Heuvelrug.
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Watertest

Volgens Kassa
heeft Vitens beste
kraanwater
Water is water zou je zeggen. Maar wat is nu
de beste keuze: bronwater, mineraalwater
of water uit de kraan? In 2010 nam het
consumentenprogramma Kassa twaalf soorten
water onder de loep.
Voor de test van Kassa werden acht bron- en mineraalwaters en vier soorten
kraanwater uit diverse delen van het land vergeleken. Het kraanwater was
duinwater uit Amsterdam van Waternet, grondwater uit Bunnik van Vitens,
grondwater uit Den Bosch van Brabant Water en oeverwater uit het Limburgse
Beegdem van Watermaatschappij Limburg.

Bron- en mineraalwater
Bron- en mineraalwater komt uit een onderaardse bron en wordt niet bewerkt.
De bronnen voor mineraal- en bronwater moeten erkend zijn door de overheid
en vallen onder de voedselwarenwet. Een van de belangrijkste onderlinge
verschillen is dat mineraalwater gebotteld moet worden bij de bron. Ook
gelden andere kwaliteitseisen. Dit water mag nauwelijks gezuiverd worden
en het mag bepaalde mineralen bevatten die zorgen voor een speciale smaak
of eigenschappen van mineraalwater. Bronwater mag wel worden vervoerd
voordat het in de fles gaat.

Strengere eisen voor kraanwater
Zo’n tweederde van het Nederlandse kraanwater is ook afkomstig uit de
grond en is daarom goed te vergelijken met het bron- en mineraalwater dat
in Nederland gebotteld wordt. Kraanwater moet aan strenge kwaliteitseisen
voldoen en valt onder de drinkwaterwet. Deze eisen zijn strikter dan die aan
bron- en mineraalwater worden gesteld. In tegenstelling tot mineraalwater
wordt kraanwater juist wel gezuiverd, omdat de smaak van kraanwater zo
neutraal mogelijk moet zijn.

En de winnaar is...
Spa scoorde het hoogst met een 7,8. De testers roemden de fluwelige structuur
en de frisheid van het water. Chaudfontaine eindigde als tweede met een 7,7.
Vooral de zachte smaak viel de proefpersonen op. Het water van Sourcy werd
laag beoordeeld. Veel testers vonden dat het water een medicinale bijsmaak
had en noemden het zelfs vies. Het gevolg is een score van 3,8, waarmee Sourcy
eindigde op de laatste plaats. Het leidingwater van Vitens uit Bunnik kreeg
een 7,2 en komt als beste kraanwater uit de test. Opmerkelijk is dat het water
van Vitens dat in Bunnik uit de kraan komt en het water dat Sourcy in Bunnik
produceert bijna op de zelfde plek gewonnen wordt.

Een halve liter
flessenwater is net
zo duur als 1500
liter kraanwater.

Zuinig kraanwater
Hoeveel u moet betalen voor het water uit de test loopt nogal uiteen. Een
flesje mineraalwater van 0,5 liter kost bij een kiosk al gauw 1,50 tot 2 euro. De
prijs van een halve liter kraanwater is tussen de € 0,00045 en € 0,00063. Kassa
rekende uit dat u minstens 1500 liter kraanwater kunt kopen voor het bedrag
(2 euro) dat u voor een halve liter mineraalwater neertelt.

Bron: Vara consumentenprogramma Kassa
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3.
1.
2.

4.

5.
6.
1. Cristal Normann
Prijs €€ 44,-

7.

2. Corky Carafe Muuto
Prijs €€ 39,3. Water Carafe
	Arian Brekveld / Royal VKB
Prijs €€ 19,95

8.

4. Kartio Iittala
Prijs €€ 49,90
5. Schenk Bas van Raay / Vij5
Prijs €€ 119,-

9.

10.

6. Eva Solo cFORMS
Prijs €€ 49,95
7. K karaf Join the pipe
Prijs €€ 35,8. KOR Delta Bottelicious
Prijs €€ 20,90
9. KRNWTR KRNWTR
Prijs €€ 14,95
10. Dopper Steel Dopper
Prijs €€ 29,50

11.

11. Jug Laboratory
Prijs €€ 20,12

12.

12. JustWater Drinkfles Rosti Mepal
Prijs €€ 9,99
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Minister Schultz
van Haegen:
“De kans op
Heuvelrug aan
Zee is zeer klein”

Minister Schultz van Haegen is trots op Nederland waterland.
“De Nederlandse waterkennis is een belangrijk exportproduct.” Maar het vele
water vormt ook een bedreiging. “Je moet realistisch zijn over de risico’s die
leven in een delta met zich meebrengt.”
Water had altijd al uw liefde. Hoezo?
“Water heeft inderdaad mijn hart gestolen. Het is een onderwerp dat
maatschappelijk leeft en waar veel mensen zich bij betrokken voelen.
De manier waarop Nederland met water omgaat, is uniek. Ongeveer
18% van ons land hebben we zelf op het water gewonnen en we zijn al
eeuwenlang bezig met het bouwen van de beste waterbescherming ter
wereld. Dat niet alleen: we zijn nu ook bezig te bouwen mét de natuur
om Nederland waterveilig te houden. Daarnaast is onze kennis van en
ervaring met water een steeds belangrijker exportproduct. Het is een
omvangrijk, complex, veelzijdig en oer-Nederlands dossier.”
In een interview met de Volkskrant waarschuwde u voor een
nieuwe watersnoodramp. We hebben toch de Deltawerken?
“Als ik mensen uit andere landen spreek, zijn zij vaak verbaasd over de
hoge veiligheidsnormen die in Nederland gelden voor dijken. Het zijn
de strengste ter wereld en we hebben unieke oplossingen gevonden
voor het feit dat we omringd zijn door water. Vanwege onze natuurlijke
ligging zijn grote delen van ons land wel overstromingsgevoelig. Dat is
de realiteit. En hoewel de kans op een grote overstroming klein is, is het
niet uitgesloten dat het kán gebeuren.
Ik vind het belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn, goed voorbereid
zijn en weten wat we moeten doen als het toch gebeurt. Daarom
werk ik nu, samen met de minister van Veiligheid en Justitie, de
Deltacommissaris en het Veiligheidsberaad, aan een programma dat
Nederland klaar moet maken voor een rampscenario, zodat mensen
weten wat ze moeten doen en waar ze heen moeten in het geval van een
overstroming.”
Hoe groot is de kans op ‘Heuvelrug aan zee’?
“De Utrechtse Heuvelrug ligt goed beschermd achter een groot aantal
dijken. Voordat er sprake is van ‘Heuvelrug aan zee’ moet er echt een
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hele hoop gebeuren. Ik kan niet in percentages spreken, maar de kans
lijkt me zeer klein.”
Wat zijn de gevolgen voor de Heuvelrug bij een watersnoodramp?
“Ik speculeer niet graag. Maar in het geval dat zich, ondanks alle
veiligheidsmaatregelen, een watersnoodramp voordoet, kan de
Heuvelrug theoretisch een eiland worden. De Heuvelrug ligt natuurlijk
hoog en het grootste overstromingsrisico is in het rivierengebied.
Omdat we niet willen dat zoiets gebeurt, is een robuuste bescherming
door middel van dijken aangelegd. Daarnaast is het belangrijk dat er
goede evacuatieplannen zijn en dat mensen voorbereid zijn op een
eventuele watersnoodramp.”
U geeft aan dat het beschermingsniveau in Nederland hoog is,
maar hoogleraar integrale waterbouw van de TU in Delft, Bas
Jonkman, denkt daar anders over. Hij beweert dat één derde van
de dijken in Nederland niet meer voldoet aan normen. Wie heeft
er gelijk?
“Zoals gezegd moeten dijken in Nederland aan heel strenge normen
voldoen. Dat toetsen wij regelmatig en wanneer een dijk niet
voldoet aan de normen, dan ondernemen wij actie. Dat betekent dan
overigens niet dat er acuut gevaar is. Er volgt dan een verbeter- en
versterkingsprogramma om de dijk weer ‘op niveau’ te krijgen. De
waterschappen spelen een belangrijke rol bij dit onderhoud en het is
een continu proces om de dijken in optimale conditie te krijgen en
houden.”

“Het is beter om
mét de natuur te bouwen
dan tégen de natuur.”

Vooral rivierdijken hebben manco’s volgens Jonkman. Hij
gelooft in het versterken van de dijken, u gelooft in bouwen met
de natuur. Is het niet een kwestie van ‘en-en’?
“Het is inderdaad en kwestie van ‘en-en’. Waar het mogelijk is, wil ik
maatregelen om dijken te versterken combineren met maatregelen
om de omgeving eromheen te verbeteren. Ik vind het belangrijk dat
we meer op zoek gaan naar natuurlijke oplossingen. We onderhouden
de kust op een natuurlijke manier met zandsuppleties en we
hebben uiteraard de zandmotor. Dat is een innovatieve manier van
kustbescherming en onderhoud waarbij zand zich op natuurlijke wijze
voor de kust opwerpt: een geweldig voorbeeld van bouwen met de
natuur.
Ik wil dat principe ook op andere plekken toepassen; het is beter om
mét de natuur te bouwen dan tégen de natuur. Het project ‘Ruimte voor
de Rivier’ richt zich bijvoorbeeld op rivierverruiming waar dat nodig is,
zodat bij hoogwater het water plek heeft om weg te stromen.”
Water biedt ook kansen. Nederlandse waterkennis is een
exportproduct. Hoe stimuleert u deze export?
“De kennis die we in Nederland hebben op het gebied van
watermanagement, scheepsbouw en waterzuivering staat inderdaad
wereldwijd hoog aangeschreven. Het is een belangrijk exportproduct
en internationaal wordt met veel bewondering gekeken naar wat
we doen met bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte. Dit kabinet wil de
economische sectoren waar Nederland internationaal in uitblinkt nog
sterker maken en de watersector is daar een goed voorbeeld van.
Door deuren te openen in het buitenland en in Nederland ruimte te
bieden voor verdere innovatie, probeer ik er aan bij te dragen dat deze
sector haar export kan vergroten en haar reputatie als leverancier van
hoogwaardige producten kan blijven waarmaken. Kennisoverdracht
is ontzettend belangrijk en ik merk dat er een grote behoefte bestaat
aan de Nederlandse expertise. In maart, tijdens mijn werkbezoek aan
New York, zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt dat Henk Ovink, op het
ministerie verantwoordelijk voor water, speciaal adviseur wordt van de
Amerikaanse minister Donovan van Housing and Urban Development.
Hij adviseert voor negen maanden in Washington en New York de
Hurricane Sandy Rebuilding Task Force.”
Wat wilt u dat de Nederlanders zich later herinneren van uw
beleid op gebied van water?
“Ik streef ernaar dat Nederland uitstekend is voorbereid op een
watersnoodramp en dat het veiligheidsniveau helemaal op peil is. Ook
hoop ik dat Nederlanders zich in de toekomst bewuster zijn van het feit
dat we op een unieke manier met water leven, werken en omgaan. Het
is hier, dankzij onze dijken en andere waterwerken, heel veilig. Maar je
moet ook realistisch zijn over risico’s die het leven in een delta met zich
meebrengt.
Ten derde streef ik naar een verdere uitbreiding van de Nederlandse
waterkennis als exportproduct. Zoals ik eerder zei, hebben we
ontzettend veel in huis waar we andere landen mee kunnen helpen en
waar Nederlandse bedrijven geld mee kunnen verdienen. Nederland
is en blijft een waterland en de manier waarop we daar dagelijks mee
omgaan, is met recht iets om trots op te zijn.”

TIP:
films over
water
De film top 5 van Eva Geurdes,
programmeur filmfestival en
Drive-in bioscoop.

1. Si le vent soulève les sables/
Sound of sand (2007)
Omdat er in zijn dorp niet genoeg water
is om te overleven, besluit Rahne met
zijn gezin de woestijn over te steken.
Gaat het Rahne lukken zijn gezin in
veiligheid te brengen?

2. En agosto (2008)
Mooie en indrukwekkende korte
animatiefilm uit Colombia. Wat gebeurt
er op vrijdag 15 augustus? Kloppen
de voorspellingen? Zal de wereld
overstromen?

3. Ponyo (2008)
Deze tekenfilm van Studio Ghibli, de
Japanse tegenhanger van Disney, vertelt
het verhaal van de 5-jarige Sosuke. Het
jongetje vangt een goudvis en wordt al
snel beste vriendjes met het visje, dat er
naar verlangt een mens te zijn.

4. Lo impossible/ The impossible
(2012)
Nietsvermoedend vertrekt de familie
Bennett naar Koh Lak, een eiland in
Thailand, waar ze met volle teugen
van een welverdiende vakantie geniet.
Maar dan wordt het eiland overvallen
door een tsunami en verliest de familie
elkaar uit het oog... Zullen ze elkaar ooit
nog weerzien?

5. Jean de la Florette (1986)
In de hoop volledig zelfvoorzienend
zijn gezin te kunnen onderhouden trekt
Jean (een jonge Gérard Depardieu) in
het landhuis van zijn overleden oom.
Ondanks Jeans veelbelovende plannen
blijkt zijn doel moeilijker te bereiken dan
gedacht.
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Bron met
uitstekend water
Het kraanwater op de Utrechtse Heuvelrug is van uitstekende
kwaliteit. De bron die diep in de grond zit, levert schoon water.
Judith Zuijderhoudt en Mark Elzerman van Vitens over het water
dat gewoon bij u thuis uit de kraan stroomt.
Mark Elzerman: “We hebben een fantastische bron onder de
zandgronden van de Heuvelrug. Het zand zuivert het water
op natuurlijke wijze waardoor het water relatief schoon is als
we het omhoog pompen uit de waterwinput. Alleen stoffen
die van nature in de grond voorkomen, maar niet in het
drinkwater thuishoren, zoals ijzer en mangaan, zuiveren we
eruit.”

“We hebben het beste
drinkwater van
Europa.”
3 miljard liter
Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug haalt Vitens per
jaar zo’n 2,5 tot 3 miljoen kuub water uit de grond. Dat is
3 miljard liter. In de gemeente wonen 48.102 inwoners.
Gemiddeld gebruiken mensen 121 liter water per dag.
Het gewonnen water is voldoende voor ongeveer 70.000
inwoners. Judith Zuijderhoudt: “We hebben het beste
drinkwater van Europa. Dat komt omdat Vitens het water
heel lokaal wint: in Doorn, Driebergen en Leersum. Het water
hoeft dus geen lange afstand door leidingen af te leggen voor
het bij de consument is. Daarnaast onttrekken wij het water
aan de grond op grote diepte, daardoor is het heel schoon en
koud en bevat het weinig bacteriën. We hoeven het water
niet te zuiveren met chloor zoals in België, Frankrijk en Italië.
Dat komt de smaak natuurlijk ten goede.”

Hernieuwbare bron
De bron op de Utrechtse Heuvelrug is een hernieuwbare
bron, een bron die zichzelf altijd aanvult. Het regent
gemiddeld iets meer dan 2 millimeter per dag. In totaal valt
er ongeveer 100 miljoen kuub water per jaar op de Utrechtse
Heuvelrug. Een deel verdampt, een deel verdwijnt in het
riool en ongeveer 52 miljoen kuub komt jaarlijks in de grond.
Vitens wint 2,5 tot 3 miljoen kuub per jaar. Dus er komt elk
jaar veel meer bij dan we opmaken.

Bron beschermen
Elzerman: “Natuurlijk zijn we blij met deze fantastische bron,
maar de keerzijde is dat de bron ook erg kwetsbaar is omdat
er geen kleilagen in de grond zitten. We moeten de bron dus
goed beschermen. De inwoners van de Utrechtse Heuvelrug
kunnen hierbij helpen door voorzichtig te zijn met afval,
mest en bestrijdingsmiddelen.”
Water heeft een lange ‘reistijd’. In Driebergen en Leersum
komt het van 30 tot 60 meter diepte en in Doorn van 25 tot 30
meter. Dat water is tientallen tot honderden jaren geleden in
de grond gezakt.

Hoe maakt Vitens water
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Watertoren Doorn
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Advertorial

Bosbad
Leersum: beste
openluchtzwembad
van de provincie

Geen wonder dat Bosbad Leersum in 2012 werd uitgeroepen tot beste openluchtzwembad van
de provincie. Het bosbad heeft drie zwembaden die prachtig in de bossen van de Utrechtse
Heuvelrug liggen en een beschutte groene zonneweide met speeltoestellen. “We hebben ook
verwarmde kleedkamers en warme douches, vooral aangenaam in het voorseizoen als het nog niet
zo warm is.” Aldus Paul Witmer, bestuurslid van de Stichting Bosbad Leersum.
1.400.000 liter water
Het Bosbad opende eind april weer haar
deuren, maar voordat het zover was, moest er
heel wat gebeuren. Witmer: “In het voorjaar
hebben we met een team van vrijwilligers
hard gewerkt om alles klaar te krijgen. De drie
zwembaden zijn gevuld met in totaal 1.400
kuub loepzuiver grondwater. We pompen dat
omhoog via een eigen bron. Er gaat in totaal
1.400.000 liter water in de drie baden.”

Zonnepanelen
Zonnepanelen verwarmen het zwemwater tot
een aangename temperatuur van 23 graden.
De zonnepanelen die op het water drijven,
vormen ‘s nachts een soort isolatiedeken om
te zorgen dat het water niet afkoelt. Verder
is het water in de baden heel erg schoon

omdat installaties continue 30 liter water per
bezoeker filteren en verversen.

Badmeesters
Het zwembad is populair bij jong en oud.
Witmer: “Vroege vogels kunnen al om
7 uur terecht om baantjes te trekken in
het wedstrijdbad.” De duikplanken in de
‘springkuil’ zijn zeer populair bij de jongeren
en in het half diepe bad is een extra brede
glijbaan. De allerkleinsten kunnen in het
kleuter- en peuterbad met speelattributen
heerlijk hun gang gaan. Witmer: “Er zijn altijd
minimaal twee badmeesters, maar als het
druk is wel acht of negen.” Tegen de tijd het
Bosbad eind augustus weer sluit, hebben ruim
45.000 bezoekers hun weg naar het zwembad
weten te vinden.

“Vroege vogels
kunnen al om 7 uur
terecht om baantjes
te trekken in het
wedstrijd bad.”

Voor meer informatie:
www.bosbad-leersum.nl
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1. Sweat vest € 119,95

Nanette
van der Snoek
Naam: Nanette van der Snoek
Leeftijd: 20 jaar
Favoriete bezigheid:
Kitesurfen
Ook leuk: Reizen
Hoogtepunt op het water:
Freestyle kampioen Azië
Topjaar: 2012 freestyle
kampioen Azië en Sportvrouw
Utrechtse Heuvelrug
Ambitie: Wedstrijden in
combinatie met reizen
Mooiste plek om te surfen:
Kaapstad, daar komt de hele
surfscene overwinteren en
trainen
3. (cover foto), 3.
Shirt
(cover
€ 119,95,
foto),
Short
ShirT
€ 119,95
€ 119,95
Kleding is beschikbaar gesteld
door Gant Store Zeist
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2. Shirt € 119,95, Short € 119,95

fotografie: Christin Schwarzer

Shopping

1.

2.

5.

6.

1. French Carafe Gift Set Royal VKB
Prijs €
€ 19,95
2. Iced Carafe Royal VKB
Prijs €
€ 19,95
3. Servet glas Studio Nienke van de Pol
voor Stichting 100% Heuvelrug
Prijs €
€ 22,4. Porseleinen Drinkwaterkruik
	Studio Nienke van de Pol
voor Stichting 100% Heuvelrug
Prijs €
€ 30,-

4.

3.
7.

Nu onder vermelding van de
kortingscode RoyalVKB@BRON2013
€ 19,95 inclusief gratis verzending
op uw bestelling in de RoyalVKB
webshop.
www.royalvkb.com

Drinkwaterkruik (4) te koop bij

5. French Decanter Gift Set Royal VKB
Prijs €
€ 19,95

www.100procentheuvelrug.nl

6. 	Beker porselein Studio Nienke van de Pol
voor Stichting 100% Heuvelrug.
Prijs €
€ 19,-

Studio Nienke van de Pol, De Wij Vorm
Overstraat 47
3958 BS Amerongen

7. Water Carafe Arian Brekveld / Royal VKB
Prijs €
€ 19,95

nienkevandepol.nl
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Er worden oorlogen gevoerd om water, er sterven volwassenen en kinderen door
gebrek aan schoon water. En op andere plekken verdrinken mensen door onverwacht
opkomend water. Kortom, water beheerst ieders leven. Ver weg en dichtbij. Steeds
meer bij ons in de buurt. Als voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht zet ik
me in voor een gezonde leefstijl voor jongeren en hun ouders. Water is in een gezond
voedingspatroon onontbeerlijk. Wij voeren een landelijk campagne om nog meer
jongeren water te laten drinken op een manier die bij hen past. Dat zie ik veel liever dan
al die zoete frisdranken. Wat me al een lange tijd een doorn in het oog is, is het aanbod
aan eten en drinken in een gemiddelde middelbare schoolkantine. Gelukkig is daar door
onze inspanningen met onder meer het Voedingscentrum veel in veranderd. Het aanbod
van water, bijvoorbeeld door de watertappunten, is enorm toegenomen. En ons water is
van voorbeeldige kwaliteit, het is gezond en goedkoop.

Water
beheerst
ieders
leven
Paul Rosenmöller
Voorzitter Convenant Gezond
Gewicht en programmamaker

Wat wil je nog meer. Ik zag dat Coca Cola een marketingcampagne is begonnen om de
consument bewust te maken van de hoeveelheid calorieën in de Coca Cola-producten.
Die campagne is best positief en ik zie dat als resultaat van ons aller inspanning om
het thema van overgewicht en obesitas steeds nadrukkelijker op de maatschappelijke
agenda te krijgen. Maar met alleen informatie en het verhogen van het bewustzijn
komen we er ook niet. Het moet de voedingsbodem zijn om nog meer gerichte actie te
ondernemen. Daarom zou ik graag op scholen zien dat water veel vaker het alternatief
wordt voor de hoog calorische frisdranken zoals regular coke.
Keuzevrijheid is een groot goed, maar ik schrik er niet voor terug om op sommige
plekken die keuze iets in te perken ten gunste van een gezondere leefstijl. In die transitie
hoort water een prominente plek in te nemen. Laten we koesteren in een land te wonen
waarin we niet hoeven te vechten voor water, dat er niemand omkomt van gebrek aan
water en dat de kans op verdrinking minimaal is. Laten we ons water, dat van hele hoge
kwaliteit is, nog beter benutten. Elders in de wereld zijn ze er terecht jaloers op.

Lokaal a
Buitenplaats Amerongen is een sfeervolle locatie voor diners, huwelijksfeesten, het vieren van jubilea
en andere hoogtepunten in het leven. Ook leent de buitenplaats zich uitstekend voor congressen en
seminars. Tijdens deze bijeenkomsten wordt veel water geschonken. Buitenplaats Amerongen schenkt
‘lokaal huiswater’: gezuiverd en natuurlijk gefilterd water dat op de locatie getapt en gebotteld wordt in
duurzame flessen met het logo van Buitenplaats Amerongen. Logistiek eenvoudig en superduurzaam.
Voor meer informatie: www.buitenplaatsamerongen.nl of telefoon 0343- 45 56 90.

Interview

MUST HAVE WATER
In het charmante Amerongen is de conceptstore ‘De Wij Vorm’ van
Nienke van de Pol te vinden. De getalenteerde productontwerpster
kreeg van Stichting 100% Heuvelrug de opdracht een duurzame
drinkwaterkruik en een markering voor de openbare watertappunten
te ontwerpen.
Nienke: “Als productontwerper zoek ik altijd naar de perfecte balans tussen esthetiek en functionaliteit.”
Als zij haar ontwerp voor de waterkruik en het idee erachter toelicht, is het al snel duidelijk waarom
trendanalisten Nienke ook al regelmatig in het oog hebben. Haar ontwerpen zijn mooi door hun
eenvoud en goed doordacht. “Ik begon me te verdiepen in water en de functie van de waterpomp op het
dorpsplein vroeger. De dorpspomp was een ontmoetingsplek en had dus een sociale functie. Ik wil de
watertappunten als ontmoetingsplek herintroduceren door bankjes rond de watertap te maken, waar je
kunt zitten en even kan bijpraten. Het worden 3-twee-zitsbankjes. De druppelvormige zittingen worden
gemaakt van hout afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug.”
De druppelvorm is de link naar de drinkwaterkruik. Als je zeven kruiken neerzet, vormen deze samen een
perfecte cirkel. Het getal zeven symboliseert de zeven kernen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Van
bovenaf gezien is elke fles afzonderlijk een druppelvorm. Elk exemplaar, gemaakt van porselein, is met de
hand gemaakt en heeft een zachte kleur blauw. Bij elke watertappunt hangt een bordje met een pictogram
en een QR code. Als toeristen of wandelaars die code met hun smartphone scannen gaan ze direct naar
de site van 100% Heuvelrug en krijgen informatie over de watertap. De drinkwaterkruik is onder meer
verkrijgbaar in de conceptstore van Nienke. Daar verkoopt zij, naast de door haar ontworpen Kitchen Lab,
producten van andere jonge ontwerpers, zoals een stoofpot voor op de barbecue, grafische theedoeken en
handgemaakte lampen. De nieuwe drinkwaterkruik is een designobject en een absolute ‘must have’ voor
inwoners van de Utrechtse Heuvelrug.
www.nienkevandepol.nl
www.dewijvorm.nl
Design drinkwaterkruik te koop bij www.100procentheuvelrug.nl
€ 30,- excl. verzendkosten

Ontwerp bank
bij tappunt
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toekomstvisie

ZOET, ZILT & ZOUT
Flow-Food is een toekomstvisie op het Nederlandse
landschap in 2070 van Lofvers van Bergen Kolpa architecten.
Het wassende water bracht hen op vernieuwende manieren
om het landschap in te richten en het land te bewerken.
Flow-Food is een ruimtelijk-culinaire blik in de toekomst van het Nederlandse landschap.
Hoe kan je op een andere manier telen, gebruik makend van het wassende water?
Klimaatveranderingen zullen de komende tijd leiden tot drastische veranderingen van de
hoeveelheid neerslag en de hoogte van de zeespiegel. Door het zoete en zoute water niet weg
te pompen maar toe te laten in de bodem ontstaat er een ongekend rijke biodiversiteit. Dit
landschap heeft vele culinaire potenties. In een schematische doorsnede over Nederland
wordt de culinaire rijkdom als een menukaart geïllustreerd.

Lamsoor en rijst
Willemijn Lofvers: “In de laaggelegen delen van Nederland ontstaat door het wassende
water een rijk en gedifferentieerd landschap. Het zoute water dringt langzaam door tot de
oppervlakte en is de voedingsbodem voor zilte groenten zoals lamsoor, zeeasperge en kolen.
In de brakke overgangsgebieden wordt paling gevangen en worden schaal- en schelpdieren
gekweekt. Dit milieu is een paradijs voor vogels. Steden hebben zoet water en dienen als
kleinschalige tuinbouwgrond voor waterkers, watermunt en loken. Tegen de oostelijke
heuvelruggen groeien op de laag gelegen natte en op de hoger gelegen droge terrashellingen
gewassen als rijst en verschillende granen. Verder landinwaarts ontstaan door invloed van
rivieren zoetwaterbiotopen, dit zijn de visvijvers voor snoek en karper. De koeien zijn terug
gedreven naar de bossen, hun oorspronkelijke habitat, en daarmee verdwijnt de extensieve
melk- en vleesproductie uit de polders.”
Is Food-Flow een interessant gedachte-experiment of zal Nederland er over dik vijftig jaar
echt zo uitzien?

34 BRON

Heuvelrug Notarissen steunt
culturele Heuvelrug
In de provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse
Heuvelrug zijn vele maatschappelijke en culturele
organisaties actief. Zij organiseren voorstellingen
en tentoonstellingen, geven voorlichting, educatie
of cursussen of beheren bijvoorbeeld fondsen ten
behoeve van de culturele sector.

Daarnaast is gebleken dat fiscaal aantrekkelijke
mogelijkheden om goede doelen en cultuur te
ondersteunen veelal niet optimaal benut worden
of zelfs onbenut blijven. Denk bijvoorbeeld aan de
Geefwet, Gedeeld Geven en periodiek schenken
met maximaal belastingvoordeel.

Het nieuwe beleid van de Rijksoverheid raakt de
culturele sector. De subsidies waarmee de culturele
sector jarenlang haar producties en bestaan konden
bekostigen, zijn niet langer vanzelfsprekend. Goede
doelen en culturele instellingen moeten steeds
meer ondernemerschap tonen. Veel van de kleinere
culturele initiatieven in de regio hebben deze
professionaliseringsslag nog niet gemaakt. Hiervoor
bestaan meerdere redenen. De omvang van veel
organisaties en het beschikbare budget vormt een
belemmering om meer ondernemend te handelen.
De vragen waar deze organisaties tegen aanlopen,
zijn bijvoorbeeld: hoe schrijf ik een projectplan,
wat vinden donateurs, begunstigers en sponsoren
waardevol, is er een verschil in de benadering van
deze partijen bij een zoektocht naar fondsen?

Heuvelrug Notarissen ontwikkelt, in samenwerking
met fiscaal specialisten, een platform om goede
doelen, culturele instellingen en initiatieven
enerzijds en inwoners die culturele projecten graag
financieel willen ondersteunen anderzijds, bij elkaar
te brengen. Hierover zal Heuvelrug Notarissen het
komende jaar publiceren in diverse (social) media
en op de website van www.100procentheuvelrug.nl
Mocht u vragen hebben over dit initiatief dan kunt
u contact opnemen met notaris Fedde Op de Coul,
f.opdecoul@heuvelrugnotarissen.nl of 0343-528080.

Wist u dat u als particulier 10.000 liter (10m3) per
uur zonder vergunning uit de grond mag halen?
Klok Driebergen is zeer ervaren en vakkundig op het gebied van grondboringen, waterwinning,
bodemonderzoek, energie-opslag in grondwater en alle vormen van beregening. Daarnaast kan
Klok Driebergen ook de bijbehorende installatietechniek, onderhouds- en service werkzaamheden
verrichten. Uiteraard beschikt Klok over uitstekend materieel en is afspraak altijd afspraak!
Telefoon algemeen (0343) 53 14 82, mobiel (06) 29 55 75 11, info@klokdriebergen.nl,
www.klokdriebergen.nl

300 jaar
vrede van utrecht

The art of making peace
11 april t/m 21 september

In 2013 is het precies 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. Het vredesverdrag betekende
een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vrede en vrijheid kregen een kans door onderhandeling en diplomatie.
Dit viert Nederland met een internationaal programma met de titel ‘The Art of Making Peace’: muziek, theater,
spektakel, tentoonstellingen, literatuur, beeldende kunst en conferenties. Het programma verbindt kunst en
cultuur aan actuele maatschappelijke kwesties.
Vanaf juni 2013

Utrechtse Heuvelrug

De programma’s in Utrechtse
Heuvelrug gaan in op dilemma’s
rondom ons grondwater, met
festiviteiten als Waterspraak en
het Waterliniefestival.
20 jun t/m 13 jul 2013

Blauwbaard

Holland Opera, Carthago Consort
en het conservatorium van Utrecht
spelen thrilleropera Blauwbaard
vanaf zonsondergang op en rond
Fort Rijnauwen. In het kader van
De Linie Viert Vrede.

5 mei t/m 28 juli 2013

Making Peace

De grootste fotobureaus van de
wereld leverden hun bijdrage aan
Making Peace. De expositie op de
Maliebaan – bestaande uit 121
foto’s – laat aangrijpende beelden
zien van oorlog en van mensen die
vechten voor de vrede. Op zondagen zijn er Peace Walks i.s.m. IKV
Pax Christi, Amnesty International,
Peace Brigades International en
het Veteranen Instituut.
21-23 juni

Vrede in de buurt

Overal in Utrecht vinden concerten,
festivals, voorstellingen en tentoonstellingen plaats om de Vrede van
Utrecht te vieren, van Lunetten tot
Overvecht, van Kanaleneiland tot
de Binnenstad.

13 t/m 21 september 2013

Festival De Basis

Kunstenaars brengen de verhalen
van de voormalige militaire vliegbasis Soesterberg tot leven. Op
het programma o.a.: de installatie
DUIF van Stichting Nieuwe Helden/
Lucas De Man, de onthulling van
het spectaculaire kunstwerk van
Rietveld Landscape | Studio Frank
Havermans en de reality opera
The News-peace edition van Jacob
ter Veldhuis en het Nederlands
Blazers Ensemble. Op 21 september – International Day of Peace –
is de grote finale van Vrede van
Utrecht met het Metropole Orkest
en internationale artiesten!

Museumprogramma:

Welke Vrede?

De Utrechtse musea weten het
antwoord. Een jaar lang vertellen
zij het verhaal van de Vrede van
Utrecht, in tentoonstellingen en
activiteiten rond de vraag ‘Welke
Vrede?’ Voor iedereen die wil weten
wat de betekenis is van vrede,
zowel toen als nu.

Check ook de programma’s in
Woerden, Amersfoort, De Bilt, Zeist,
De Ronde Venen, Veenendaal,
Bunnik en Soest en de forten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief of
download de Vrede van Utrecht app
in de App Store en Google Play.

Bekijk het hele programma: www.vredevanutrecht2013.nl
#vrede2013
een initiatief van gemeente en provincie Utrecht

