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Beste lezer,

Met ontzettend veel plezier heb ik tijdens mijn stage bij Drinkable Rivers aan dit smoelenboek
mogen werken. Een boekje waarin ik een paar van de hubs van Drinkable Rivers aan jullie
voorstel. Ik heb hiervoor de hubs afzonderlijk geïnterviewd en de tijd genomen om écht naar
de verhalen te luisteren. Dit was een leerzaam en leuk proces. Ik heb niet alleen de
beweegredenen van de hubs mogen ontdekken, maar ik heb ook geleerd over macro
invertebraten, bomen, klimaatverandering en hoe ik zelf mijn eigen shampoo kan maken. Ik
heb ook een gigantische lijst met boeken, podcasts en documentaires, die ik op aanraden van
de hubs, allemaal wil lezen, luisteren en kijken. 

Ik wil de hubs bedanken voor het enthousiasme waarmee zij het interview aan mij hebben
afgegeven. Jullie zijn ontzettend waardevol voor Drinkable Rivers. Ga zo door!

Sandra, bedankt voor het geweldige idee om het smoelenboek te maken. Toen ik jou zag
glunderen, toen je het idee van het smoelenboek vertelde, wist ik dat het een succes zou
worden.

Jesse, bedankt voor de ondersteuning bij het opstellen en uitwerken van het interview.
Doordat jij mij continu van feedback hebt voorzien, heb ik geleerd wat interviewen inhoudt. 

Li An, bedankt voor de begeleiding gedurende mijn stage. Ik ben jou en Maarten eeuwig
dankbaar voor het boek Drinkbare Rivieren, waardoor ik Drinkable Rivers heb gevonden. Je
bent een mooi mens en een goede mentor, jouw passie voor alles wat leeft is
bewonderingswaardig. 

Veel leesplezier & op naar een wereld met drinkbare rivieren!
Sari Assink

 



Drinkable Rivers HQ
Li An, oprichter van stichting Drinkable Rivers, is ook een hub. Hub Drinkable Rivers HQ, wat staat
voor head quarter (met een knipoog), meet tijdens rivier wandelingen grofweg elke 15km langs de
rivier, en heeft in 2022 een aantal keer gemeten in de Amstel in Amsterdam toen ze daar woonde. 
Li An is met burgeronderzoek metingen begonnen terwijl ze de 1000km lange Maas heeft
afgewandeld om zo kinderen en andere lokale mensen te kunnen ontmoeten en om samen
gegevens te verzamelen als nulmeting.

Tijdens het wandelen gaat zij in gesprek met
mensen met de vraag wat het water voor hen
betekent en vertelt ze wat ze doet en waarom ze
dit doet. Op deze manier motiveert Li An anderen
om in beweging voor een wereld met drinkbare
rivieren te komen. De laatste meting met hub
Drinkable Rivers HQ hebben Li An en ik samen
tijdens de meetweek met iemand van Waternet
gedaan. Li An heeft sinds de Maas wandeling in
2018 ervaring opgedaan tijdens zestig metingen,
elke dag één, en inmiddels heeft ze in totaal zo'n
honderd metingen gedaan.



Li An draagt op verschillende manieren bij aan een drinkbare
rivier, het is haar levenswerk. Naast het burgeronderzoek
programma, initieert zij met de stichting rivier wandelingen om
mensen in actie te zetten. Voorbeelden zijn: de Drinkbare
Maas met 'Mayors for a Drinkable Meuse' en de Drinkbare
IJssel rivierfamilie. Ook middels de film Drinkbare Maas en het
boek Drinkbare Rivieren verhoogt zij zo waterbewustzijn bij
mensen en hoe drinkbare rivieren ons kompas zou kunnen zijn.
Komend jaar staan er twee grote wandelingen voor de boeg:
de Vecht vanuit Duitsland naar Nederland (8-23 juni 2023) en
de Theems in Engeland (17 sep-17 okt 2023). Ook loopt ze
een dag langs de Nete, onderdeel van het Schelde
stroomgebied en langs de Dommel.
Li An leeft zo bewust mogelijk, eet biologisch en is vegetariër,
koopt zo min mogelijk (nieuwe) dingen, zoals kleding of andere
dingen en heeft twee regentonnen en een compostbak in de
tuin.  Li An is gek op haar neefjes. Ook neemt ze tijdens haar
reizen 'schatten', zoals veren en (edel)stenen, voor haar
neefjes mee.

"Deel jouw verhaal met allerlei mensen 
waarom je betrokken bent voor een wereld 
met drinkbare rivieren, alleen daarmee heb 

je al invloed. Spread the love..!"

Li An



Charlotte's drinkwater komt uit de Vecht en mensen bestaan voor uit
zeventig procent uit water. Charlotte beschrijft zichzelf daarom als
zeventig procent Vecht. Charlotte is een pensionado, noemt zichzelf
de beginner en zet graag bewegingen in gang. Ook vindt Charlotte de
scheiding die door mensen tussen mens en natuur wordt getrokken
momenteel te groot. Meerdere malen per jaar draagt Charlotte bij aan
een waterceremonie waarin dank en vreugde met en in de rivier wordt
gedeeld. De waterceremonie wordt georganiseerd bij
Natuurdankplaats MAM, Moeder Aarde Monument, OerVecht aan de
Vecht in Dalfsen.

Antoinette neemt al 45 jaar haar eigen zakjes mee naar de winkel,
heeft sinds de opkomst van de vegetarische vleesvervangers alles
uitgeprobeerd en is graag nuttig bezig. Ook Antoinette is een
pensionado en houdt zich graag bezig met klimaat. Antoinette haalt
haar inspiratie uit het tijdschrift The Optimist en luistert podcasts van
de Correspondent. Thuis vangt zij het douchewater op om de wc mee
door te spoelen en probeert ze daarnaast zo min mogelijk water te
gebruiken.

VechtIJsseldelta



“Ik wil mijn 
waterfles met 
koolstoffilter 

vanuit de 
Vecht kunnen 

vullen” 
Antoinette

Charlotte (rechts) en Antoinette
(links) vormen samen de hub
VechtIJsseldelta en monitoren de
waterkwaliteit op verschillende
locaties rondom Zwolle. Antoinette
vindt zichzelf een bèta en Charlotte
een alfa waardoor zij elkaar goed
aanvullen. Door de metingen
kunnen zij buiten zijn, wat leuks
doen, met water bezig zijn en
roeien combineren. In september
hebben Charlotte en Antoinette
tijdens de meetweek zeven
metingen gedaan, waarvan drie
vanuit een skiff (soort roeiboot). Zij
delen achteraf resultaten waardoor
geïnteresseerden betrokken blijven.
Charlotte en Antoinette zijn beiden
ontzettend enthousiast en
vastberaden en zien de Vecht voor
2030 graag drinkbaar. Ook hebben
Charlotte en Antoinette plezier in
het inwerken van nieuwe
belangstellenden met het meten
van waterkwaliteit en met hen
samen het jaarlijks meetplan op te
stellen en uit te voeren.



Blanca, Drinkable River’s Maasengel, is
betrokken vanaf het moment dat Li An de
Maaswandeling van de bron in Frankrijk tot
aan de monding in Nederland maakt. Hoe Li
An en Blanca elkaar hebben ontmoet, kun je
teruglezen in het hoofdstuk Maas, van het
boek Drinkbare Rivieren. 

Blanca was werkzaam voor Maasagentschap
Epama, waar zij tevens als hub de
waterkwaliteit metingen uitvoerde. Blanca
heeft het Maasstroomgebied verlaten en is
dichter bij haar ouders, in Colmar, een dorp in
het Rijnstroomgebied gaan wonen. 

Epama



Blanca levert bij ieder gesprek, ook
dit interview, een waardevolle
bijdrage. Zij is toegewijd, enthousiast,
grappig, en omschrijft zichzelf als ‘au
service de’ wat betekent, ten dienste
van. Thuis maakt Blanca haar eigen
schoonmaakproducten, checkt voor
de aanschaf van bijvoorbeeld
tandpasta of er microplastic in zit, is
vegetariër en neemt de trein in plaats
van de auto. 



POkO, Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland is
een initiatief van Natuur- en Vogelwacht Rotta. POkO
bestaat uit vier vrijwilligers die een bijdrage aan de
biodiversiteit leveren door zich in te zetten voor herstel en
behoud van schoon oppervlaktewater. POkO voert,
gevraagd en ongevraagd, veldmetingen uit waarbij zij naast
het gebruik van de Drinkable Rivers meetkit gebruik maken
van nog geavanceerdere meetapparatuur. Bij de monitoring
besteedt POkO ruime aandacht aan de aanwezigheid van
waterdiertjes als macro-invertebraten, die nog net met het
blote oog zichtbaar zijn. Ook wordt met behulp van optische
hulpmiddelen gekeken naar plankton en diatomeeën.
Het werkgebied van de projectgroep bevindt zich over het
algemeen in poldersloten en waterpartijen gelegen tussen
de in de Maas uitmondende rivieren Schie en Rotte. 

POkO



Sofie (links), studente algemene natuurwetenschappen aan
de Open Universiteit is het jongste lid van POkO. Sofie wilde
haar opgedane kennis graag toepassen in de praktijk en
werd hierbij geïnspireerd door haar ouders, die ook lid zijn
van Rotta. Sofie's interesse is aquatische ecologie en daarbij
wilt zij zich graag focussen op laagveensloten. Sofie shopt zo
veel mogelijk verpakkingsvrij om haar plastic consumptie te
verminderen. Sofie vindt het belangrijk om het gezellig te
maken tijdens het veldwerk.
 
Ruud (tweede van rechts) heeft de afgelopen 40 jaar
onderzoek gedaan naar het ontwerp en beheer van
drinkwaterinstallaties. Ook is hij specialist drinkwater en
docent bij Wateropleidingen. Ruud is een jaar geleden bij
Rotta begonnen als natuurwerker. Ruud heeft een regenton
in de tuin, beperkt het gebruik van chemicaliën in het
huishouden en gebruikt niet meer dan hij nodig heeft. 

 

Jan's (tweede van links) passie begon op jonge
leeftijd toen zijn opa hem mee het bos in nam, op
zoek naar vogels en wilde zwijnen. Toen in 2015
het natuurgebied de Groenzoom in Zoetermeer
ontgonnen werd, hield Jan dit proces nauwlettend
in de gaten. Tijdens zijn fietstocht door het gebied
sprak hij met twee wandelaars waarvan een de
voorzitter van Rotta. Jan meldde zich dezelfde
avond nog aan en noemt zichzelf -met een
glimlach op zijn gezicht- nogal impulsief. Bij Rotta
kwam hij Cees tegen die veel wist te vertellen over
de geschiedenis van de omgeving. Cees zei tegen
Jan “je moet eens in de sloten kijken”, vanaf dat
moment ontstond de waterbelangstelling. 

Cees (rechts) is een fanatiekeling in het veld. Hij
was voor zijn pensionering tuinbouwkundige en
heeft voor het ministerie van landbouw gewerkt.
Cees omschreef een situatie uit 1960 waarin hij de
doden vissen voor zijn huis zag drijven. Toentertijd
was de oorzaak niet bekend, tegenwoordig weten
we dat bestrijdingsmiddelen de oorzaak waren. In
de zeventiger jaren ontstond de discussie over
waterkwaliteit en het idee om afvalwater lozen te
beperken. Cees is dankbaar voor de inzet van
Europa wat betreft de Kader Richtlijn Water
waardoor er doelen zijn gesteld om in 2027 aan de
waterkwaliteitseisen te voldoen. Cees geeft zijn
kennis graag door aan de jongere generatie zoals
zijn kleinkinderen.



Cathrine uit Noorwegen is opgegroeid met muziek en sport en heeft psychologie
gestudeerd. Tijdens haar studie woont ze in Spanje en New York. Na haar studie werkte
Cathrine vijf jaar in een ziekenhuis als klinisch psycholoog met ernstig zieke kinderen.
Nadat Cathrine in 2007 haar toekomstige man uit Turkije ontmoette, brachten zij drie jaar
door in Noorwegen, verhuisden naar Nieuw-Zeeland en vestigden zich uiteindelijk in
Turkije, waar zij nu al tien jaar wonen. 

Nourish Life



Cathrine meet vier keer per jaar 
op drie verschillende punten in 
de Yuvarlakçay rivier. Na de 
meting wordt de omgeving 
ontdaan van zwerfafval. Aan 
nieuwe hubs zou Cathrine willen 
meegeven om de eerste meting 
alleen uit te voeren. Dit om de 
tijd te kunnen nemen om te 
ontdekken hoe de meetkit werkt. 

Met haar man en drie zoons woont ze op een boerderij en samen vormen zij hub Nourish
Life. De boerderij is een functioneel bos waarbij de natuur wordt geholpen om zelf haar werk
te doen. Hierbij wordt zo min mogelijk van buitenaf gehaald om de grond te verrijken. Men
noemt dit syntropische landbouw, een ontwikkeling die bestaat uit het herscheppen van een
organisme. Het zuiden van Turkije is qua klimaat ideaal voor landbouw. Er is veel variatie
aan gewassen die het hele jaar door groeien. In de winter ontstaan kleine overstromingen
door de hoge neerslagintensiteit. En in de zomer, tussen juni en oktober, valt er geen
neerslag. De structuur van de boerderij is, met de meegenomen ervaring, aangepast om
overstromingen en waterschaarste te voorkomen. 



Cedric meet met de hub Amerkantop, de waterkwaliteit van rivier de Amer. De Amer is een kort stukje
verbinding van de Maas ter hoogte van Drimmelen. De naam Amerkantop komt tevens van de
natuurorganisatie uit dat gebied, waar Cedric een belangrijke rol in speelt. Cedric is de
penningmeester, kartrekker en bomenman van de organisatie. Amerkantop zorgt aan de zuidkant van
de Amer voor bodem, water en lucht. Cedric organiseert verschillende evenementen zoals de
bomenplantdagen, maar ook de meting met de Drinkable Rivers meetkit. Cedric is na het lezen van
het boek Drinkbare Rivieren geïnspireerd geraakt om metingen te gaan doen. Ook heeft hij al
meerdere Drinkbare Rivieren boeken cadeau gedaan. 

In september heeft Cedric samen met een 
natuurkundedocent, een 
energiedeskundige en de eigenaresse van 
de jachthaven een meting uitgevoerd. De 
taken waren eerlijk verdeeld, zo hadden zij 
een ‘stopwatchbaas’, een ‘kleurkijkbaas’, 
en was Cedric de ‘noteerbaas’. 

Amerkantop



In ons gesprek is de samenleving een terugkerend thema. Als ik aan Cedric vraag hoe zijn
ideale samenleving eruit ziet verwijst hij naar een boek van Robin Wall Kimmerer. In ‘Een vlecht
van heilig gras’ wordt beschreven hoe je liefdevol kunt omgaan met de planeet. Maar ook hoe
we kunnen inzetten op duurzaamheid om de natuur te beschermen. “Samenwerken in plaats
van competitief zijn” zegt Cedric overtuigend. Ook vindt Cedric dat er in het onderwijs meer
ruimte gemaakt kan worden om te leren met elkaar samen te werken. 

Cedric leeft bewust, stelt weinig eisen, heeft geen vaatwasser, gebruikt weinig drinkwater en
vindt dat het draait om zelfbeheersing. 



Pandora is de hub SciCo (Science
Communication) begonnen als onderdeel
van een educatieprogramma van de
organisatie SciCo in Noord-Griekenland. In
dat educatieprogramma zijn er vijf metingen
gedaan met studenten tussen de elf en
zestien jaar oud. De uitkomsten waren
uitzonderlijk, want de rivier Kosynthos is
nagenoeg drinkbaar. Pandora zou er zelf
niet van drinken, maar zou er met goed
weer in zwemmen. De metingen die
gedaan zijn heeft Pandora niet allemaal zelf
uitgevoerd. Nadat zij alle
instructiematerialen vertaald heeft naar
Grieks is de meetkit beschikbaar gesteld
voor meerdere leraren. De leraren die een
specifieke praktijkopleiding volgen, voerde
de metingen met hun leerlingen uit. 

SciCo



Pandora heeft een achtergrond als chemisch ingenieur en gebruikt haar kennis
om anderen te onderwijzen. Haar doelgroep varieert, maar begint bij kinderen van
vier die net kennismaken met school en bèta/technisch onderwijs. Op die leeftijd
zijn kinderen erg nieuwsgierig en de vragen die Pandora krijgt vindt ze erg leuk.
Haar doelgroep loopt tot aan de universiteit, waar het mogelijk is om met
studenten diep op een onderwerp in te gaan. Pandora beschrijft zichzelf als
aanhoudend, gepassioneerd, betrouwbaar en diep van binnen een lerares. Haar
passie ligt niet alleen in de wetenschap maar ook in kunst en maatschappij. 



Paul heeft de hub Source to Sea opgericht in Ierland. De hub bestaat uit tien
mensen die niet alleen de waterkwaliteit meten, maar ook zorg dragen voor de
omgeving. Paul begon vragen te stellen over de leefomgeving. Daarbij kwamen
ook vragen over waterkwaliteit terug en zo is Paul via een vriend aan Drinkable
Rivers voorgesteld. De hub heeft tijdens een wandeling in de meetweek van de
bron tot aan de monding, in de rivier Feagle, in het Zuiden van Ierland, drie
metingen gedaan. Ook is de hub in gesprek gegaan met omwonenden en
hebben zij twee boeren gesproken. De boeren verminderen de
stikstofbemesting op het land en gebruiken verschillende vaste planten,
waaronder klaver, om op natuurlijke wijze stikstof aan de bodem toe te voegen.
Daarnaast heeft de hub contact gekregen met een TidyTowns groep die zich
inzet voor de leefomgeving,  vergroening en verbetering van de biodiversiteit. 

Source to Sea



Paul (derde van rechts) heeft een passie voor kajakken, en is al op de rivier te
vinden van jongs af aan. In april 2023 wilt hij samen met een vriend de langste
rivier van Ierland, Shannon (360km), van de bron tot de monding af kajakken.
Hierbij zal Paul ook aandacht vragen voor Drinkable Rivers en metingen
uitvoeren met de meetkit. Ook hoopt hij gemeenschappen te ontmoeten. Paul is
intrinsiek gemotiveerd en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk en inspirerend. 



Jan Willem vormt samen met zijn gezin hub IJsselvallei in het dorp Brummen in Nederland. De hub is
vernoemd naar zijn melkveebedrijf, wat tevens een demobedrijf is. Demobedrijf IJsselvallei NMV is de
koploper op het gebied om duurzaam samen te werken met de natuur. Jan Willem heeft 180 koeien en
zij grazen op een 100ha groot, kruidenrijk land, vol met vlinderbloemige gewassen zoals verschillende
soorten klavers. Klavers binden stikstof uit de lucht, waardoor het in de bodem opgenomen kan worden,
wat zorgt voor een rijkere bodem. 

IJsselvallei



Jan Willem en Michaela, zijn vrouw,
inspireren elkaar en ontwikkelen
samen. Ook krijgen zij inspiratie door
Paul Stamets, een mycoloog bekend
van de documentaire Fantastic Fungi.
Volgens Jan Willem is tegenwoordig
alles door massa en efficiëntie
gedreven terwijl ecosystemen al
miljoenen jaren de bodem in balans
houden. Jan Willem wilt met het
gebruik van schimmels en bacteriën
de bodem weer in balans krijgen. Zijn
levensmissie: landbouwtransitie. 

Jane Doe

"Dit was niet 
gelukt als ik een 

ander type 
vrouw naast mij 

had."
Jan Willem



Ingrid werkt al zeven jaar in het educatieve team van het Provinciaal Natuurcentrum
Limburg in België. Hub de Wissen is vernoemd naar het Maascentrum de Wissen.
Het doel is om in een samenwerking de natuur en de natuurverbondenheid te
versterken. Er worden educatieprogramma’s aan scholen aangeboden die
Maaswater, water of natuur gerelateerd zijn. In België is het gangbaar om vanaf
tweeënhalf tot achttien jaar naar school te gaan. Aan de kleintjes worden
zintuigenwandelingen aangeboden. Des te ouder de kinderen worden, des te
moeilijker het educatieprogramma wordt. Toen Drinkable Rivers op Ingrid's pad
kwam, dacht zij “dit is zo waardevol, ik kan dit niet laten liggen”. Ingrid vindt het
belangrijk dat wij onze rivieren gaan zien en behandelen naar waarde. Hierdoor is
Ingrid hub geworden en daar staat zij nog altijd achter. Ingrid leert leerkrachten hoe
de meetkit gebruikt kan worden en de leerkrachten doen dit vervolgens met de
leerlingen. 

Visitor Center De Wissen



Ingrid gebruikt bewust weinig
plastic, sorteert haar afval en is
vegetariër. Daarnaast maakt
Ingrid kinderen bewust van hoe
alles met elkaar verbonden is,
het systeemdenken zoals de
kringloop van het water. Voor
haar werkzaamheden als
educatief deskundige was Ingrid
28 jaar werkzaam als kleuterjuf.
Nu plant zij zaadjes bij
leerkracht en leerling en
probeert ze de boodschap over
te brengen dat niet alles
vanzelfsprekend is. 

"Kijk nou eens 
écht naar de 

Maas."
Ingrid



Daphne is educatief medewerker bij het
Nederlands Watermuseum te Arnhem in
Gelderland. Met de hub meet zij de Sint-
Jansbeek, een beek die uitmondt in de
Rijn. Daphne heeft kennisgemaakt met
Drinkable Rivers tijdens Alle Scholen
Verzamelen, een Citizen Science
programma voor kinderen. Op een mooie
zonnige dag is er een meting gehouden
met groep 8. Daarna is de meetkit door
Waterschap Rijn en IJssel gedoneerd aan
het Watermuseum en heeft Daphne het
vanuit daar verder opgepakt. 

Nederlands 
Watermuseum



Daphne onderwijst kinderen, wast
haar auto alleen in de wasstraat en
gebruikt biologische schoonmaak-
middelen. “Het is één systeem waarbij
de ingang water is, maar uiteindelijk
gaat het om de verbinding met de
natuur en goed voor de aarde zorgen”.
Daphne heeft een passie voor bomen
en haar favoriet is de Esdoorn.
Esdoorns laten propellertjes vallen. De
propellertjes zijn, afhankelijk van de
kleur van de boom, verschillend van
kleur. Het boek ‘De wortels van ons
land’ van Joris Jan Hellevoort komt in
beeld. Een boek met 21 beroemde
bomen die Daphne allemaal gaat
bezoeken. 



Waterland

©Dennis Licht

Elina is één van de oprichters van Waterland.
Waterland is een vereniging in Belgisch
Vlaanderen die zich samen met burgers inzet
voor gezonde waterlopen. Het team van
Waterland heeft een unieke diversiteit van
kennis aan tafel zoals ecologie, de waarde
van water in de ruimte, het meten van
sensoren en techniek. 

Waterland gebruikt de meetkit als gespreks-
aanknopingspunt. Zoals bijvoorbeeld op een
infomarkt in Leuven of bij een rivier in Gent.
Het doel is om burgers, mensen die geven
om de waterkwaliteit van de rivier in hun
achtertuin, te verwonderen en waterbewust
te maken. 



©Dieter Boone

Waterland zet in op creatief activisme door het thema waterkwaliteit hoog op de
agenda te zetten. Dobberdag is daar een voorbeeld van. De Dobberdag is een actie
van Waterland met twee doelen: Aandacht vragen voor waterkwaliteit en meer open
zwemwater enerzijds en anderzijds ook een stuk water voor één dag toegankelijk
maken dat niet toegankelijk is. Het havendok waar het evenement plaats vindt nodigt
visueel uit om te zwemmen, met trappen naar het water en een strandje, maar het is
eigenlijk bestemd als jachthaven en de waterbodem is er te vervuild om een
zwemzone in te richten. Tijdens de Dobberdag worden er zoveel mogelijk
opblaasbootjes en kano’s verzameld en maken de deelnemers er een dobberend feest
van. In 2022 was de Dobberdag een groot succes!

Elina heeft een achtergrond als bio- 
ingenieur in ecologisch onderzoek. 
Elina woont in een appartement 
waarin het toilet wordt doorgespoeld 
met regenwater, gebruikt vaak de 
fiets en gebruikt ecologische 
afwasproducten. Na het klussen 
bewaart Elina het verfwater en brengt 
het naar een gemeentelijk 
afvalinzamelingspunt, waardoor het 
giftige water niet in het riool komt. 



Science Citizen
Sandra heeft met Li An het Citizen Science programma binnen
Drinkable Rivers opgezet. Sandra is een entrepreneur,
eigenaresse van PULSAQUA en heeft veel ervaring op het
gebied van burgeronderzoek. 
 
Sandra heeft samen met Jesse (werkend bij PULSAQUA) de hub
Science Citizens opgericht als onderdeel van een groter
businessmodel om burgerwetenschap te promoten, waarin de
Drinkable Rivers meetkit verwerkt is in een meettour. Eens per
maand gingen Sandra en Jesse met enthousiastelingen die zich
hebben ingeschreven op meettour. Tijdens de meettour worden
met verschillende meetkits de waterkwaliteit gemeten en wordt
meetapparatuur vergeleken. Naast de Drinkable Rivers meetkit
wordt er ook gebruik gemaakt van de meetapparatuur van
EarthEcho en Water Rangers. PULSAQUA maakt daarmee
mensen bewust waarom je een bepaalde meting doet en hoe je
die meting uitvoert. Het businessmodel van de meettour zit in een
vernieuwende fase, het wordt nu aangeboden aan groepen.
Hierdoor kan het bijvoorbeeld geboekt worden als bedrijfsuitje.



Sandra vindt het leuk om zelf metingen te doen.
Daarin is het testen belangrijk, het ondergaan van
het gebruiksgemak, het op de juiste manier
uitleggen en daarvan weer leren. De laatste meting
met hub Science Citizen hebben Sandra en ik
samen gedaan, tijdens de meetweek, bij de
Waterboulevard in Delft. Hierbij waren kinderen en
volwassenen betrokken. Sandra heeft nog vier
metingen en verschillende proefmetingen gedaan
om het dataplatform te testen.
 
Persoonlijk probeert Sandra zoveel mogelijk
biologisch te eten, gebruikt ze duurzame zepen,
koopt ze bij een startup Pieter Pot en gebruikt
daarom minder plastic. Ook koopt zij haar kleding
tweedehands en als het nieuw gekocht wordt, is het
van goede kwaliteit waardoor het zo lang mogelijk
mee gaat. Sandra is een familiemens, een
bomenknuffelaar en gelooft over het algemeen dat
we de wereld elke keer een beetje beter maken,
zolang wij daar met zijn allen samen wat aan doen.



Hogeschool Rotterdam
Een nieuwe hub Hogeschool Rotterdam sluit zich aan bij het Citizen
Science programma. Deze hub zal met watermanagement (WAM)
studenten metingen gaan uitvoeren in Rotterdam. De studenten van
WAM krijgen tijdens de opleiding onderwijs in Governance, Design en
Techniek. Governance richt zich op wet en regelgeving,
verantwoordelijkheden en inzicht in stakeholders. Tijdens design leren
studenten steden (klimaatbewust) in te richten. In de lessen van
techniek komt vooral het ontwerpen en doorrekenen van
watersystemen (riolering en waterwerken) terug. Studenten hebben
de behoeften om meer inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en de
parameters die daarbij horen. De docenten van het WAM-team zijn,
mede door mijn stage bij Drinkable Rivers, geïnteresseerd geraakt in
het Citizen Science programma. 



Ik kijk uit naar de rol die ik kan vervullen bij
het opstarten van de hub binnen mijn
opleiding. Door deze kans blijf ik betrokken
bij Drinkable Rivers en het Citizen Science
programma. Ook kan ik bezig zijn met
waterkwaliteit wat ik erg interessant vind. Ik
heb het afgelopen jaar gemeten in
Amsterdam, Delft, Leiden en Bodegraven
en ik vind het gaaf dit het komende jaar in
Rotterdam te mogen doen!

 

Zelf draag ik bij aan een drinkbare rivier
door met enthousiasme mijn verhaal,
waarom en hoe ik de wereld een beetje
beter wil maken, te delen. Motiveer ik
anderen om dat ook te doen (want elke
individu kan een verschil maken). Thuis heb
ik een regenton, zonnepanelen en scheid ik
afval. Tijdens strandwandelingen verzamel
ik afval wat meestal bestaat uit sigaretten
filters en stukjes visnetten.



Met het Citizen Science programma van Drinkable Rivers kunnen hubs de gezondheid van de rivier
monitoren. Hubs zijn organisaties zoals scholen, lokale milieuorganisaties, bezoekerscentra, bedrijven of
individuen die hun vrijwilligers van burgeronderzoeksgroepen motiveren om met het burgeronderzoek mee
te doen.

Hubs krijgen een meetkit toegestuurd waarmee op verschillende manier de waterkwaliteit kan worden
gemonitord. De chemische aspecten worden gemeten door sensoren en meetstrips. Ook worden de
zintuigen aangesproken. Wat is er aanwezig in de omgeving? Wat voor geur heeft het water? Is het
stromend of stilstaand water? De gegevens die verzameld zijn kunnen eenvoudig op het dataplatform
geüpload worden. Hierdoor krijgen we een totaalbeeld van de waterkwaliteit.

Zoals je in dit boekje hebt kunnen lezen, kan de meetkit van jong tot oud worden gebuikt. Uit eigen ervaring
kan ik vertellen dat het leerzaam, interessant en vooral heel leuk is om te doen. Daarnaast kan je met jouw
hub een beweging op gang zetten en bijdragen aan een wereld met drinkbare rivieren. 
Ben je enthousiast geworden? Wil je bijdragen aan een drinkbare rivier? Drinkable Rivers ontvangt jou en
jouw organisatie met open armen als hub in het Citizen Science programma. Kijk op de website
www.drinkablerivers.org/what-we-do/citizen-science/ en wordt een hub!

http://www.drinkablerivers.org/what-we-do/citizen-science/
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