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WATER VOOR LATER  
WATER VOOR BURGERS

Water: Het loopt uit je kraan en misschien stroomt er wel 
een kanaal of rivier door de gemeente of de stad waar je 
woont, maar waar komt het van, waar gaat het naartoe 
en wat wordt er allemaal mee gedaan? Wie beslist dit en 
waarop is het beleid gesteund? 

Hoe het beleid de komende jaren eruit zal zien, staat 
uitgeschreven in de stroomgebiedbeheerplannen. 

 
STROOMGEBIEDBEHEER 
PLANNEN
 
Stroomgebiedbeheerplannen: ooit van gehoord? Laten 
we dit woord even ontleden: Een stroomgebied is een 
regio waarin al het water richting één bepaalde rivier 
stroomt, het stroomgebied is dan meestal vernoemd 
naar deze rivier, zo hebben we bijvoorbeeld het 
stroomgebied Schelde. Een beheerplan beschrijft 
hoe iets over een bepaalde periode zal worden 
beheerd, en waarom dit zo wordt gekozen.  Als 
we die twee dan samenvoegen, krijgen we de 
stroomgebiedbeheerplannen waarin per stroomgebied 
het beleid tussen 2022 en 2027 uit de doeken wordt 
gedaan. Er staan concrete ambities en projecten 
geformuleerd om werk te maken van een betere 
waterhuishouding. Er is namelijk nog heel wat werk om 
het huishouden op orde te krijgen.

Waarom is dit dan belangrijk? Water is van belang voor 
iedereen en de maatregelen die (al dan niet) genomen 
worden hebben invloed op ons dagelijks leven.. Als 
de waterkwaliteit niet goed genoeg is, zullen we geen 

verkoeling kunnen zoeken in het water. Bij een teveel 
aan water op de verkeerde locatie kan de schade een 
grote impact hebben. Periodes van droogte kunnen 
schade aan landbouw en natuur veroorzaken. Dit vraagt 
aanpassingen in het landschap, in de steden, in de 
publieke ruimte en in hoe we zelf omgaan met water. 

De stroomgebiedbeheerplannen hebben dus invloed 
op heel wat aspecten, en toch genieten de plannen 
eigenlijk weinig bekendheid. Het is dan ook niet 
eenvoudig de inhoud te communiceren met burgers. 
Samen met  Bond Beter Leefmilieu proberen we deze 
aandacht wat op te krikken in het publieke debat. 
Tegelijk moeten we ook verder durven kijken. Hoe 
kunnen we burgers warm maken voor de waterthema’s? 
Hoe kunnen we aan collectieve kennisopbouw doen? 
Hoe brengen we burgers dichter bij water?  We geloven 
dat citizen science ons kan duidelijk maken dat water 
dichter bij ons staat dan we zouden denken. 

MAAR WAT IS CITIZEN 
SCIENCE?
Bij citizen science nemen burgers actief deel aan 
onderzoek. Bij dergelijke projecten kan iedereen zelf 
aan de slag op verschillende manieren: van het meten 
van pH tot het tellen van hoeveel dieren je in en rond 
een plas ziet. Bovendien is het niet alleen leerzaam 
en gewoon leuk om te doen, vaak draagt het ook bij 
aan belangrijk onderzoek of zorgt het ervoor dat het 
maatschappelijk belang van een onderzoek duidelijk 
wordt. 

Ook de betrokkenheid van burgers bij het thema waar 
onderzoek naar wordt gedaan, gaat door citizen science 
de hoogte in. Denk maar aan het CurieuzeNeuzen 
project van enkele jaren geleden. Een mooi voorbeeld 
van citizen science waardoor een heel deel van 
Vlaanderen luchtkwaliteit opeens hoog in het vaandel 
droeg. Het concept was ook vrij eenvoudig, al wat je 
nodig had was een raam en wat tijd. In ruil kreeg je een 
idee van hoe de luchtkwaliteit in je eigen buurt was. 
Hoe fijn Ondertussen is er een tweede CurieuzeNeuzen 
project opgestart rond droogte in tuinen. Dus ook 
voor waterlopen kunnen er nog veel nieuwe succes 
behaald worden. Want water en waterkwaliteit is even 
levensnoodzakelijk en alomtegenwoordig als lucht en 
kan evenzeer tot de verbeelding spreken. Het is gewoon 
nog niet zo bekend.

Zin om zelf op onderzoek in je buurt te gaan? Kijk 
dan zeker verder, er zijn een aantal leuke proeven 
uitgelegd. Laat je nieuwsgierigheid ook verder prikkelen 
door de artikels verder in de brochure. We spraken 
met Hannelore Mees van Frames, een Oost-Vlaams 
project dat onderzoek deed naar burgerparticipatie en 
interviewden ook Susanne Hagen van Watermonsters, 
een citizen science project met betrekking tot 
waterkwaliteit in Nederland.
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I HELDERHEID VAN WATER
DOEL
Met deze proef gaan we de helderheid van het water 
onderzoeken.

HELDERHEID VAN HET WATER
Helder water nodigt niet enkel uit tot een frisse duik, 
maar helder water is voor veel dieren en planten ook van 
levensbelang. Zo heeft een snoek een zicht van 2 meter 
nodig om zijn prooi te kunnen belagen en zal deze in 
te troebel water niets kunnen vangen en verhongeren. 
Water wordt troebel als er veel algen in zitten, als er 
veel zwevende deeltjes aanwezig zijn doordat de 
bodem is omgewoeld of als het water vervuild is door 
de mens. Doorzicht is een belangrijke indicator voor de 
waterkwaliteit: een hoog doorzicht (bij diepere wateren), 
of een doorzicht tot de bodem, is een sterke aanwijzing 
voor goede waterkwaliteit. 

De helderheid bepaal je met behulp van de 
helderheidschijf, ook wel secchischijf genoemd. 
Wereldwijd wordt deze methode nog steeds gebruikt 
als eenvoudige maat om de gezondheid van zowel 
zoet als zout water te meten door te kijken naar de 
‘lichtdoorlatendheid’.

Dit onderzoek kan het best worden uitgevoerd op 
het diepste punt van de beek, kanaal of vijver. Een 
bruggetje, boot of vlot kan handig zijn. Maar je kunt het 
ook vanaf de kant doen. Pas natuurlijk wel opaan de 
waterkant.
 
ZELF MAKEN
Secchi-schijven kan je zelf maken. 

 Stap 1. Verzamel je materiaal
Een oude CD of DVD, of bijvoorbeeld een deksel van 
een grote yoghurtpot
Dun touw, in ieder geval een paar meter
Zwarte waterresistente stift of marker, of tape
Meetlat of meetlint
Een gewicht, zoals een steen en/of een moer

 Stap 2. Voorbereiding
Neem de CD of het plastic deksel en verdeel die met de 
zwarte stift in vier gelijke kwarten. Kleur twee tegenover 

II HANDEN UIT DE 
MOUWEN

gelegen delen zwart; de andere twee blijven wit. Dit kan 
ook met verf of tape.

 Stap 3. Voorbereiding
Bevestig dan het gewicht aan het ene uiteinde van het 
touw met de CD of het deksel er bovenop. Als je daar 
weer een moer of iets anders bovenop doet, maak je je 
schijf stabieler.

 Stap 4. Voorbereiding
Markeer het touw bij iedere 10 centimeter met een 
knoop of de watervaste stift, zodat je straks de diepte 
nauwkeurig in kunt schatten. En meten maar!

 Stap 5. Meten
Ga naar het diepste gedeelte van de sloot voor dit 
onderzoek. Ga met je rug naar de zon staan. Gebruik 
geen zonnebril! Laat je Secchi-schijf langzaam het water 
in zakken tot je hem niet meer ziet en lees op het touw 
de waterdiepte af.
Laat de Secchi-schijf iets verder zakken en trek hem 
weer langzaam op tot je hem weer ziet en lees ook deze 
waterdiepte af.
Bereken het gemiddelde van beide waterdieptes, dit is 
je Secchi-diepte.
Je kunt de meting vergelijken tussen verschillende 
plekken en op verschillende momenten in het jaar 
herhalen. Ook kun je de aanwezige waterdieren en 
vergelijken.

 Stap 6. Interpreteer
Wanneer je die helderheid van het water onderzoekt, 
meet je eigenlijk de zichtdiepte. De lichtdiepte geeft 
weer hoe ver het licht in het water kan doordringen. 
De zichtdiepte bedraagt ongeveer de helft van de 
lichtdiepte.
Helder water is voor de meeste planten en dieren van 
levensbelang. Onderwaterplanten hebben voldoende 
licht nodig om te kunnen groeien. Als het water troebel is 
kan minder licht de waterplanten bereiken. 

 50 -  50 cm Troebel water
  Weinig plantengroei 
 50 - 125cm Redelijk Troebel water
  Planten bieden schuilplaats voor vissen
125 - ... cm Helder water 
  Weelderige plantengroei mogelijk

1x 1x 1x 1x1x
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II BEESTJES EN 
WATERKWALITEIT
DOEL
Aan de hand van het type van diertjes onderzoeken we 
de waterkwaliteit.

WATERBEESTJES
De biologische kwaliteit van water kun je onderzoeken 
door te kijken naar waterdieren die er leven. 
In het bijzonder kijken we naar de allerkleinste diertjes 
die met het blote oog in onze waterlopen te zien zijn, 
de zogenaamde macro-invertebraten. Op basis van de 
verschillende soorten diertjes die aanwezig of afwezig 
zijn kan je via een de biotische index bepalen hoe het 
met de waterkwaliteit gesteld is. Bepaalde diertjes 
kunnen enkel in proper water leven en  verdwijnen bij de 
kleinste verontreiniging. Anderen kunnen wel tegen een 
stootje en verdwijnen pas als het water heel erg vervuild 
is en sommige dieren leven liever in dit vervuilde 
water en zul je daar dus vaker aantreffen. Als we dus 
in onze waterloop een zicht krijgen op deze kleinste 
diertjes krijgen we al een goed beeld over de mate van 
verontreiniging in deze waterloop.

ZELF DOEN
Deze test kan je gemakklijk zelf doen

 Stap 1. Verzamel je materiaal
(Loep)potjes
Schepnetje
Opvangbakje
Determinatietabel (zie hiernaast)
Herkenningstool (zie volgende bladzijde)

 Stap 2. Bemonsteren
Verzamel macro-invertebraten door met het schepnet 
zowel de bodem als de oeverzone te bemonsteren. Vaak 
zitten de diertjes tussen de planten of onder de stenen, 
dus ga daar zeker eens extra goed met je schepnet 
door.

 Stap 3. Opvang van diertjes
Doe een beetje water in het opvangbakje en keer het 
schepnet daarin om.Verwijder de takken en planten 
zodat je de beestjes beter kan zien.

 Stap 4. Determineren
Sorteer de gevangen dieren op naam met de 
determinatietabel.

 Stap 5. interpreteer
De interpretatietabel vraagt nog wel wat uitleg.

In de linkerkolom staan bovenaan de groepen en dieren 
die alleen in zuiver en zuurstofrijk water kunnen leven. 
Hoe lager in deze kolom, hoe vuiler en zuurstofarmer het 
water mag zijn waarin deze dieren voorkomen.

Welk van de door jouw gevonden diertjes kan je het 
hoogst rangschikken in de linkerkolom van de tabel voor 
de BBI? Zoek op je werkblad dus het diertje of de groep 
die het minst tolerant is voor vervuiling.

In de hoogste rijen wordt er nog een verschil gemaakt in 
het aantal soorten binnen deze groep. 

Ga bovenaan naar de rij van Totaal Aantal Soorten en 
zoek de kolom die overeenkomt met het totale aantal 
soorten of groepen die jij gevonden hebt. Het getal dat 
je vindt waar deze kolom kruist met de rij van de minst 
tolerante groep die je vond, is de Biotische Index!

 Stap 6. De Biotische index 
Eens je in de interpratatietabel hebt concluderen in 
welke biotische index je valt kan je hieronder lezen wat 
dit zegt over de verontreiniging in de waterloop.

9-10 Geringe verontreiniging: zeer goede kwaliteit
7-8 weinig verontreiniging: goede kwaliteit
5-6 matige verontreiniging: matige kwaliteit
3-4 zware verontreiniging: slechte kwaliteit
1-2 zeer zware verontreiniging: zeer slechte kwaliteit

          2de graad SO  - Bijlage 14 - word waterreporter Water4all
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4. Hoe zit het dan met de BBI?

 Neem de tabel voor de bepaling van  
 de Belgische Biotische Index (BBI).
 In de linkerkolom staan bovenaan de 
 groepen en dieren die alleen in zuiver  
 en zuurstofrijk water kunnen leven.  
 Hoe lager in deze kolom, hoe vuiler  
 en zuurstofarmer het water mag  
 zijn waarin deze dieren voorkomen.  
 Zo kan bv. de rattenstaartlarve heel  
 wat vervuiling verdragen. Je kan ze  
 dan ook terugvinden in pure mest! 
 Welk van de door jouw gevonden
 diertjes kan je het hoogst rang- 
 schikken in de linkerkolom van de 
 tabel voor de BBI? Zoek op je werk- 
 blad dus het diertje of de groep die  
 het minst tolerant zijn voor vervuiling. 
 Bijvoorbeeld: je vond rode muggen-
 larven en de larve van een water-
 juffer. De groep van de waterjuffer- 
 larven staat het hoogst in de linker- 
 kolom en is dus het minst tolerant  
 voor vervuiling.
 Ga bovenaan naar de rij van Totaal SE en zoek de kolom die overeenkomt met het totale aantal soorten  
 of groepen die jij gevonden hebt (zie cirketje).
 Het getal dat je vindt waar deze kolom kruist met de rij van de minst tolerante groep die je vond, is de BBI!
 Een voorbeeld: We vinden 7 soorten of groepen en de waterjuffers is daarvan de minst tolerante groep  
 van dieren. Dan hebben we een BBI van 5. 

Interpretatie
Macro-invertebraten: Met de bepaling van de BBI geven we punten op de waterkwaliteit van een beek of rivier 
(1 (heel slecht) tot 10 (heel goed)). We doen dit aan de hand van macro-invertebraten: ongewervelden die 
groot genoeg zijn om met een loep te bekijken (insecten, slakken,kreeftjes,..). 
Sommige beestjes, zoals de rattestaartlarve (de larve van een zweefvlieg), kunnen in zeer vervuild en zuurstofarm 
water leven (deze larve en ook muggelarven hebben een soort adembuis die boven het vuile water uitsteekt om 
te ademen). Andere beestjes, zoals de larve van de steenvlieg, vind je alleen in proper en zuurstofrijk water. 
Deze diertjes noemen we bio-indicatoren. Voor de bepaling van de BBI gaan we op zoek naar de meest 
vervuilinggevoelige macro-invertebraten in de beek.
Naarmate de vervuiling sterker wordt, vermindert het aantal diersoorten dat in dat water kan leven.  
Hoe beter water is, hoe meer soorten beestjes we er zullen aantreffen. 

Labo in beestformaat: Eigenlijk is zo’n macro-invertebraat een zwemmend labo want zonder ingewikkelde   
  toestellen vertelt het ons hoe de toestand van het water gesteld is.
      Een voordeel van waterkwaliteitsbepaling met macro-invertebraten is dat ze ons iets zeggen over de  
         waterkwaliteit van een langere periode dan een eenmalig waterstaal dat in het labo onderzocht wordt. 
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III FRAMES

WE SPRAKEN AF MET HANNELORE MEES. 
HANNELORE WERKTE TUSSEN 2017 EN 2020 AAN 
HET EUROPEES PROJECT FRAMES. HIERIN WERD 
OP ZOEK GEGAAN HOE BURGERS OP EEN ANDERE 
MANIER BETROKKEN KUNNEN WORDEN BIJ DE 
OVERSTROMINGSPROBLEMATIEK. DAARNAAST 
HEEFT HANNELORE OOK EEN DOCTORAAT 
GESCHREVEN OVER BURGERBETROKKENHEID 
IN OVERSTROMINGSBELEID. HET VERHAAL GAAT 
IETS BREDER DAN ‘CITIZEN SCIENCE’, MAAR 
HANNELORE IS DE PERSOON DIE WE NODIG 
HEBBEN ALS WE MEER WILLEN WETEN OVER DE 
BURGERPARTICIPATIE EN HET WATER

BURGERS IN HET WATER
In het waterbeleid wordt vandaag ingezet op 
de 3 P’s van “meerlaagse waterveiligheid”. 
Preventie (het voorkomen van schade), protectie 
(beschermingsmaatregelen) en paraatheid 
(crisisbeheer). In tegenstelling tot in het verleden, 
verwachten waterbeheerders dat ook burgers hun 
steentje bijdragen aan deze 3 P’s, wat een hele 
mentaliteitsverandering vraagt bij burgers en overheden.
Maar welke rol kunnen burgers in de meerlaagse 
waterveiligheid spelen? In het FRAMES-project werden 
proefprojecten in Ninove en Geraardsbergen opgezet 
om dat al doende te onderzoeken. Het project werd 
uitgevoerd door de Provincie Oost-Vlaanderen en 
UGent.

AAN DE SLAG IN DE DENDER
In het project werden specifiek 3 ‘tools’ getest:
- Overstromingsbabbels waarop bewoners en     
   overheden werden samengebracht
- Opmaak van een paraatheidshandboek op wijkniveau
- Het leveren van aan huis adviezen rond             
  beschermingsmaatregelen

Hannelore vertelt graag over de successen die ze 
behaald hebben, maar ook uit teleurstellingen kan men 
leren. Sommige werksessies met burgers leverden niet 
veel op en soms kwam er amper volk opdagen… Het 
blijkt alleszins moeilijk om de frustraties die bij bewoners 
leeft constructief om te zetten naar acties. Het idee 
dat de overheden alles moeten oplossen zit er hard 
ingebakken.
Andere grote drempels liggen soms niet per se bij de 
bewoners, maar ook bij de verschillende betrokken 
overheden. Voor hen is het dikwijls comfortabel om 
onzichtbaar te blijven in dergelijke gevoelige dossiers 
en zich achter elkaars verantwoordelijkheden te 
verschuilen. Deze houding werkt natuurlijk nefast als 
je burgers wil warm maken om zelf de handen uit de 
mouwen te steken.

ADAPTATIE EN MEERWAARDE
De grootste winsten worden dan ook net geboekt als alle 
overheden op een geloofwaardige manier samenwerken 
met burgers. Wanneer de verschillende partijen op een 
evenwaardige manier rond de tafel kunnen zitten, kan 
toegewerkt worden naar een actieplan voor hogere 
overheden, lokale overheden en burgers. Ook breder 
kijken dan enkel overstromingen, of zelfs verder kijken 
dan water en klimaatadaptatie in zijn geheel bekijken, 
helpt om meer burgers mee ‘in bad’ te krijgen. (cf. 
urgentie duidelijker)

In Ninove en Geraardsbergen ging het FRAMES-
team actief op zoek naar oplossingen die niet enkel 
bijdroegen aan de overstromingsproblematiek maar 
ook andere wensen en behoeften invulden, zoals meer 
toegankelijk groen, betere mobiliteit,... Er werd daarbij 

gestreefd naar een goede mix van maatregelen in de 
publieke en private ruimte.

BURGERS WARM MAKEN/HOUDEN
Ook op vlak van burgerwetenschap kunnen burgers 
zich nuttig maken in de aanpak van overstromingen 
(en droogte). Zo weten bewoners van watergevoelige 
gebieden soms als geen ander wanneer het water 
een kritiek peil bereikt en het dus tijd is om actie te 
ondernemen. Met een goed uitgewerkt buurtnoodplan 
kan deze kennis ingezet worden om als wijk zich 
gezamenlijk voor te bereiden op een overstroming.

Dit vraagt echter goede sociale netwerken in de 
buurt, die ook in niet crisistijden warm gehouden 
worden. Opnieuw, door dit type maatregelen te 
koppelen aan andere doelen en activiteiten worden 
de slaagkansen groter, bv. inbedden in breder 
burgerwetenschapsproject, steunen op buurtcomités die 
ook los van crisismomenten een werking hebben,...

Het FRAMES-project onderzocht de mogelijkheden van 
burgerbetrokkenheid in de aanpak van overstromingen 
en klimaatadaptatie met heel wat vallen en opstaan. 
Maar de lessen die er uit getrokken werden, worden 
meegenomen naar andere gebieden die met 
wateroverlast (en droogte) te kampen hebben, zoals in 
de vallei van de Zwalm. 
Op een constructieve wijze samenwerken tussen 
overheden en burgers vraagt bij beiden een aanzienlijke 
mentaliteitswijziging. Het is dan ook hoopvol dat er 
de voorbije jaren rond uiteenlopende thema’s meer 
en meer aandacht komt voor burgerwetenschap en 
burgerbetrokkenheid in het algemeen!
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IV WATERMONSTERS

WE SPRAKEN MET SUSANNE HAGEN. EÉN 
VAN DE DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER 
‘WATERMONSTERS’. WATERMONSTERS IS EEN 
CITIZEN SCIENCE PROJECT VAN NATUUR & MILIEU, 
EEN NEDERLANDSE NGO, IN SAMENWERKING MET 
BURGERWETENSCHAPPERS EN ASN BANK DAT 
AL ENKELE JAREN MEE DE WATERKWALITEIT IN 
BEELD BRENGT.  

Vanuit België wordt er dikwijls naar Nederland gekeken 
als een gidsland op het vlak van Waterbeleid. Wat 
betreft overstromingen heeft Nederland inderdaad 
een voorsprong op Vlaanderen, maar op het vlak van 
waterkwaliteit worstelt ook Nederland met het behalen 
van de Europese doelstellingen. 

Met Watermonsters roept Natuur & Milieu samen met 
andere partijen jong en oud op om wateronderzoek 
te doen bij een watertje in de buurt. Waar de VMM in 
Vlaanderen verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit, 
zijn de Nederlandse waterschappen verantwoordelijk 
voor de waterkwaliteit in de waterlopen in Nederland. 
Er wordt hier vooral gefocust op de waterkwaliteit van 
de grote wateren. Momenteel wordt de waterkwaliteit in 
sloten, beken en grachten niet gemeten. Deze haarvaten 
van het watersysteem bevatten 30.000 km aan 
waterloopjes. Het zijn nochtans deze haarvaten waar 
vaak de bron van watervervuiling zit. Als we op zoek 
willen naar de oorsprong van vervuilingen kunnen deze 
metingen helpen om dit beter in beeld te krijgen.

Met Watermonsters wil NGO Natuur & Milieu meer te 
weten te komen over de waterkwaliteit in de kleinste 

waterlopen. Enerzijds om burgers kennis te laten maken 
met het drukke leven in het water en voeling te laten 
krijgen met verschillende aspecten van waterkwaliteit. 
Anderzijds om kenbaar te maken dat er op heel wat 
plaatsen nog werk  aan de winkel is op het vlak van 
waterkwaliteit. Dit laatste kon effectief aangetoond 
worden met het rapport dat dit jaar werd opgemaakt. De 
15.000 meetkits resulteerde in 2600 geldig ingediende 
volledige meetresultaten. Dit is voor dergelijke projecten 
een hoog percentage waarmee ook een degelijk rapport 
geschreven kon worden (bron naar rapport zie credits 
p16). Overigens waren in 2019 deze 15 000 meetkits al 
in drie dagen weg, een echt succes dus. 

Uiteraard ging dit succes niet over één nacht ijs, het 
project kende al een hele evolutie. Het verhaal en 
de campagne achter de watermonsters werd al in 
2018 bedacht. Er werd onderzocht welke parameters 
eenvoudig waarneembaar zijn voor iedereen. 
Daarna werd in 2019 watermonsters voor het eerst 
georganiseerd. Daar leerde de NGO bijvoorbeeld 
voor vele burgers nogal lastig is om verschillende 
waterplanten van elkaar te onderscheiden. De 
parameters werden dus bijgesteld en ook aan de 
kostprijs van het pakket werd gesleuteld. Het resultaat 
was de erg succesvolle campagne van 2020. Misschien 
gaf corona wel het nodige zetje aan veel burgers om het 
water in de buurt te gaan verkennen? 

WAT MET DE DATA?
Het project van de watermonsters heeft verschillende 
doelstellingen. Uiteraard is kennisopbouw hierin een 
belangrijke. De meetresultaten tonen dat er werk aan de 
winkel is. Ondanks dat de initiatiefnemers zelf aangeven 
dat de meetresultaten niet even betrouwbaar zijn als 
professionele metingen kunnen er toch algemene 
conclusies getrokken worden uit de gegevens. Dit ook 
omdat er ook professionele metingen werden uitgevoerd 

in 106 waterlopen als vallidztie-onderzoek. Met deze 
kennis wordt er gecommuniceerd en wordt op die 
manier de aandacht rond waterkwaliteit op de kaart 
gezet.
Het feit dat het project in ‘no time’ 15.000 meetkits kon 
verdelen toont een bezorgdheid en waakzaamheid bij 
burgers. Deze burgers verder informeren en betrekken 
vergroot het draagvlak voor een gedegen waterbeleid. 
De data en de ‘massa van de betrokken burgers’ sterkt 
Natuur & Milieu ook in hun gesprekken met politiekers.

WAT ZIJN DAN DE TOEKOMSTPLANNEN? 
Susanne is ervan overtuigd dat Watermonsters nog veel 
groter kan worden. Door meer waterschappen, scholen 
en landbouwers te betrekken, kunnen meer burgers 
bereikt worden. Door ook amateurwetenschappers te 
betrekken, worden de resultaten betrouwbaarder en 
staan de resultaten en conclusies sterker om ook de 
politieke kant van waterkwaliteit te betrekken en effectief 
voor verbetering te zorgen in de waterkwaliteit.  

Watermonsters inspireert dus niet alleen burgers om 
water te verkennen in hun eigen buurt, maar slaagt er 
ook in de vergaarde kennis om te zetten in kwalitatieve 
data die duidelijk maken dat er nog werk aan de winkel 
is wat waterkwaliteit betreft. Een sterk signaal is het 
enthousiasme van de burgers om zelf aan de slag te 
gaan. Dit enthousiasme toont aan dat waterkwaliteit 
belangrijk is voor iedereen en dat ook iedereen er aan 
kan bijdragen. 
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Het beeldmateriaal werd via onderstaand eigenaarschap 
opgebouwd:

Voorblad: 
Afbeeldingen: Watermonsters - Natuur & Milieu (NL) 
Blz 4
Foto’s Waterland
Blz. 6
Proef gebasseerd op watermonsters
Blz 8
Proef gebasseerd op 
http://www.betavak.nl/biologie/waterfauna.htm en 
www.coordinatiezenne.be
Blz 10.
Zoekkaart waterdiertjes gebasseerd op zoekkaart van
Organisatie ter verbetering van de binnenwateren 
(NL)
Blz 12.
Afbeeldingen: Frames
Blz 14.
Afbeeldingen: Watermonsters - Natuur & Milieu (NL) 
Resultaten van het watermonsters onderzoek: 
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/
uploads/2020/10/NatuurMilieu_Watermonsters2020_
samenvatting.pdf




