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Graag nodig ik u mede namens "Verbond voor Duurzame Ontwikkeling" uit voor een bijzondere 
Waterdag op woensdag 24 oktober in het provinciehuis te Arnhem.

In dit provinciehuis is in het jaar 2004 een waterdag gehouden met als onderwerp de Europese 
Kaderrichtlijn Water. Aan het einde van die dag werd het Waterpartnerschap Aqua4All getekend. 
Deze organisatie werkt internationaal.

Als elke druppel telt, dan telt die overal op aarde, onbegrensd.

Na ongeveer 15 jaar willen we weer met elkaar weten van water, om te kunnen leven met water.

Hoe staat het er nu voor, en welke gezichtspunten zijn ontwikkeld? Voldoet de Kaderrichtlijn 
Water? In 2004 sprak Hans van Ammers namens de gemeente Arnhem. Inmiddels is er veel 
veranderd en aangepast. Klimaatadaptatie, Klimaatharmonisatie, Vergroening voor verkoeling, 
groene daken, Tiny forests, afkoppelen....

Maar hoe zit het werkelijk met integraal waterbeleid? Veel gemeenten geven aandacht aan de 
Sustainable Development Goals. Alle doelen hebben met water te maken, vooral doel 3, goede 
gezondheid en welzijn, doel 6 schoon water en sanitair, maar ook doelen 14 en 15, leven in het 
water, en leven op het land, 16 sterke publieke diensten.

In de gemeente Utrecht vraagt men de bewoners wat zij zelf willen doen om die doelen te bereiken. 
Deze hebben alles te maken met waterbewustzijn en gelijkwaardig betrekken van criteria ten 
dienste van alle doelen.

Is onze (water-)economie wel in staat om zo te veranderen dat niets wordt geschaad? Hebben we 
daartoe niet een andere kijk op het samen leven nodig? Brengt klimaatverandering niet meer en 
andere watergerelateerde ziekten?

Wanneer zijn we werkelijk veilig tegen overstromingen? Rukt de verzilting nog meer op als droge 
zomers blijven komen en we doorgaan met ontpolderen? Wat is onderspoeling? En moet het gebruik
van biomateriaal als "groene" energiebron worden afgezworen, omdat het conflicteert met 
duurzaam waterbeheer? Kan water wel worden overgeleverd aan politieke grappen en grollen? Is 
onze wetenschap wel vrij genoeg? Zitten er werkelijk nog hormoonverstorende stoffen in het water?
Weet u wat een Unesco Geopark is?

Hoe denken jonge mensen daarover? En hoe financieren we (water)natuur? Is natuur wel betaalbaar
zonder eraan te verdienen?

Wilt u weten hoe een afkoppelcoach werkt? Is het betrekken van de inwoners moeilijk? Heeft u iets 
met vitaal water?



Ook aan deze vraag wordt aandacht besteed tijdens de Waterdag.

Laat u inspireren door een biocentrische gedachte, of kom naar de werksessie "Kraantje aan, 't 
stroomt wel".

Volgend jaar, op woensdag 20 maart 2019,  zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en 
Waterschappen. Op 24 oktober kunnen we aangeven waar we aan moeten denken om in de 
toekomst te kunnen doen wat nodig is.

Medewerking wordt verleend door deskundigen en bestuurders werkzaam bij Rijkswaterstaat, 
Waterschappen, Gemeenten, Universiteiten en anderen.

In Werksessies kunt u uw eigen ervaringen delen als oude en nieuwe gezichtspunten aan de orde 
komen.

Het is mogelijk informatie over uw werk te delen via een infotafel.

Het is mogelijk tijdens werksessies uw vragen en ervaringen te bespreken.

Bent u nieuwsgierig? Noteer dan 24 oktober in uw agenda, en laat uw belangstelling weten door een
retourmail. U krijgt dan begin oktober de ochtend- en middagagenda, waarna u zich definitief kunt 
melden en aangeeft welke werksessies u prefereert. Het is tevens mogelijk voor een beperkte groep 
aan een rondleiding door het Provinciehuis deel te nemen.

Namens alle deelnemers: wij hopen u te ontmoeten op 24 oktober!

Met hartelijke groeten een mooie nazomer gewenst

Lies Visscher Endeveld
Stichting Leven met de Aarde


