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Een vrolijk en kleurrijk feest!

Watercocktails
& cupcakes

100 jaar 
tot uw dienst
VMW wordt 
De Watergroep

Bredene 
voor beginners
Weekend 
aan zee

1 Cadeaubox  
‘Logeren aan het water’ 

1 Boottocht 
met Rivertours

1 verwenweekend

10 baksets 
Cupcake      recepten 

10 Koekjesfee- 
boeken

15 duotickets voor 
de Efteling en  
Technopolis

win!
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Beste lezer

Ons bedrijf levert al 100 jaar gezond en veilig drinkwater. 
Het  begon in enkele gemeenten in 1913, vandaag bedie-
nen we ruim 2,8 miljoen klanten, gespreid over Vlaanderen. 
We introduceerden ook een nieuwe naam voor de Vlaamse 
 Maatschappij voor Watervoorziening: De Watergroep. Daar-
aan ging lang wikken en wegen vooraf. Hoewel ik intussen 
grootvader ben, herinner ik me dat de naamkeuze voor mijn 
drie kinderen samen sneller beslist was dan die voor onze 
organisatie. Maar dit terzijde. Aan De Watergroep hangt ook 
een andere kijk op de toekomst van ons bedrijf vast.

De nieuwe missie van De Watergroep luidt: ‘Wij maken  water 
op maat. Vandaag voor de generatie van morgen.’ We zijn 
een productiebedrijf dat drinkwater maakt, maar we leveren 
meer dan kraantjeswater. We bieden ook rioleringsdiensten 
en industriële oplossingen op maat aan. We focussen op een 
duurzame toekomst, en doen bijvoorbeeld in heel wat water-
productiecentra ook aan natuurontwikkeling. Dit soort kennis 
en expertise willen we gebruiken om u en uw kinderen min-
stens nog eens 100 jaar van dienst te zijn. Met oog voor de 
natuur en voor al onze klanten.

Veel leesplezier!

Boudewijn Van De Steene
directeur-generaal
De Watergroep

colofon Waterwereld is een magazine van De Watergroep en verschijnt twee keer per jaar. • Verantwoordelijke uitgever: Jan Hammenecker, commercieel directeur, 
Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel • Redactieraad: Karlien Premereur, Kathleen De Schepper • Redactie & Realisatie: Jansen & Janssen Creative Content, Gent, www.jaja.be •  
Fotografie: Stefanie Faveere, Philip Vanoutrive • Druk: Hoorens Printing • Wedstrijden: de winnaars van de wedstrijden worden persoonlijk verwittigd. U vindt het wedstrijd reglement 
en de lijst van de winnaars op www.dewatergroep.be.
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Je draait de kraan open, het drinkwater stroomt. We staan er nog 

zelden bij stil, maar lange tijd was dat allesbehalve vanzelfsprekend. 

Op onze 100ste verjaardag blikken we kort terug op een eeuw 

drinkwatervoorziening. Met als voorlopig laatste mijlpaal: 

de voorstelling van onze nieuwe naam De Watergroep.

Aan het begin van de 20ste eeuw beschik-
ten enkele gemeenten al over drinkwater. 
Terwijl de rijke burgers water aan huis kre-
gen, kon het volk een beroep doen op de 
straatfonteintjes, in de volksmond ‘pompe-
kes’ genoemd. In een stad als Tienen werden 
de honderden fonteintjes zodanig geplaatst, 
dat inwoners slechts 50 meter dienden af te 
leggen om hun emmertjes te vullen.

2 emmertjes 
water halen
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100 jaar
tot uw dienst!

1913-2013

Naar aanleiding van ons jubileum 
houden we een waterfotowedstrijd. 
Stuur ons uw beste, zelfgemaakte 
foto in het thema ‘kraantjeswater’! 

1.  De eigenaar van de mooiste 

foto krijgt een Cadeaubox 

Logeren aan het water ter 

waarde van 100 euro. 

2.  De 2e prijs is een boottocht 

met lunch voor 2 personen, 

gesponsord door Rivertours. 

3.  Achttien andere gekozen foto’s 

krijgen een prijzenpakket van 

De Watergroep.

Hoe neem je deel?
Stuur voor 1 mei 2013 je waterfoto 
(max. 5 MB) naar waterwereld@ 
dewatergroep.be. De 20 beste 
foto’s tonen we achteraf op onze 
website. Het wedstrijdreglement 
vind je op www.dewatergroep.be/
waterwereld.

win Doe mee & win!agenda

Op zaterdag 27 april verwelkomen we jong en oud in 
 Ninove voor een animatiedag ten voordele van Kom op 
tegen  Kanker. Op het programma: een familienamiddag 
boordevol kinderanimatie, demonstraties door politie en 
brandweer, optredens ... gevolgd door een Vlaamse schla-
geravond met sfeermakers als Christoff & Lindsay, Lisa Del 
Bo en Willy Sommers. Doorlopend kun je smullen van een 
buffet van Breydelham met frietjes. Niet te missen!

meer info www.dewatergroep.be/animatiedag

Kom feesten 
voor het goede doel!

WATERMAKERS SINDS 1913

In 1913 waren slechts 575 van de toen nog 2.629 Vlaamse ge-
meenten aangesloten op een drinkwaternet. De wetgever be-
sloot daarom in te grijpen. Op 26 augustus 1913 werd bij wet 
de Nationale Maatschappij der Waterleidingen (NMDW) opge-
richt, de voorloper van De Watergroep, met als taak zelf tus-
sen te komen waar het gemeentelijk initiatief het liet  afweten.

UNIEKE EXPERTISE

Van bij de opstart werd een groot belang 
gehecht aan de kwaliteit van het geleverde 
drinkwater. Zo werd in 1957 in Kessel-Lo een 
volledig uitgerust laboratorium opgericht, 
dat later zou verhuizen naar Haasrode.

KOSTBAAR WATER

In de jaren 60 en 70 werden we geregeld ge-
confronteerd met grote watertekorten. Met 
tekeningen werden klanten opgeroepen om 
spaarzaam om te gaan met drinkwater.

19101900 1920 1930 1940 1950 1960
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De Watergroep deelt 20.000 gratis 
waterkaraffen uit aan mensen in ar-
moede. We geven hiermee een sig-
naal aan alle Vlamingen om meer 
kraantjeswater te drinken in plaats 
van flessenwater. 

Door kraantjeswater te drin-
ken in plaats van flessenwater, be-
spaar je  tussen de 100 en 274 euro 

per persoon per jaar. Een bespa-
ring die voor iedereen nuttig is, of 
je het nu financieel moeilijk hebt 
of niet. Kraantjeswater is minstens 
even gezond als flessenwater en 
ook goed voor het milieu, want er 
is geen verpakking nodig.

Voor de campagne werkt 
De Watergroep samen met de 

 Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten en met de OCMW’s in 
ons verzorgingsgebied. Onze bood-
schap krijgt de steun van 3  beken-
de Vlamingen: Herman Verbruggen 
(alias Markske van FC De Kampioe-
nen), Ketnet-wrapster Charlotte 
Leysen en ex-profvoetballer Leo 
Van der Elst. 

Waterkaraf voor mensen in armoede
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Sinds onze oprichting, dit jaar precies 100 jaar geleden, zijn we 
uitgegroeid van een klassieke drinkwaterleverancier tot een be-
drijf dat actief is in alles wat met water te maken heeft. Onze 
oude naam, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
(VMW), dekte niet langer die lading. Daarom hebben we ons-
zelf recent omgedoopt tot De Watergroep. Tegelijk hebben 
we onze bedrijfsmissie vernieuwd. Water maken op maat van 
elke klant, met respect voor natuur en grondstoffen. Dàt is, nog 
meer dan vroeger, waar we elke dag naar streven.

VMW wordt De Watergroep

MAN MET DE PET

In de jaren 70 spraken we van 
‘net- fonteiniers’. Zij waren ver-
antwoordelijk voor het drink-
waternet in een gemeente en 
wisten alle ‘afsluiters’ (= af-
takkingen van de hoofdleidin-
gen) staan. Met de fiets, met 
achteraan een lederen tas vol 
gereedschap (in de volksmond 
beter bekend als een ‘trousse’), 
trokken ze langs de gemeentes 
om ‘afsluiters’ open en dicht 
te draaien.

TOTALE WATERKETEN

De laatste jaren breidden we onze dienst-
verlening uit tot de totale waterketen. Naast 
de productie van drinkwater hebben we nu 
ook een uitgebreid dienstenaanbod op het 
vlak van gemeentelijk afvalwaterbeheer. We 
groeiden uit tot een gevestigde waarde op 
de Vlaamse markt voor de productie van 
water op maat voor bedrijven.

DE SPLITSING

De staatshervorming in 1980 droeg de be-
voegdheid voor drinkwatervoorziening over 
aan de gewesten. Daardoor werd de natio-
nale maatschappij opgedeeld in een Vlaams 
en een Waals bedrijf.

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

2013



06

Zin in een lekker en kleurrijk feestje? Trakteer je gasten dan op 

watercocktails en cupcakes. Ze smaken niet alleen zalig, ze zijn ook 

een lust voor het oog. Omdat De Watergroep dit jaar 100 kaarsjes 

mag uitblazen, kozen we als versiering van onze cupcakes voor 

waterwolken in blauw en groen, met een feestelijk accent in goud.

an een melon berry, een kiwipunch tot 
een surprise. Qua hippe benaming, pre-

sentatie of smaak moeten watercocktails ze-
ker niet voor klassieke cocktails onderdoen. 
Geen idee of ze ooit even populair worden 
als de traditionele mojito of bloody mary, 
maar water is een nieuwe trend in cocktail-
land. Net als chefs uit toprestaurants gaan 
cocktailspecialisten meer en meer op zoek 
naar gezonde en authentieke producten. Zo 
wint kraantjeswater als natuurlijk basisingre-
diënt aan belang en duiken meer en meer 
alcoholvrije cocktailrecepten op.

Shaken voor jong en oud
Na een uitgebreide proefsessie kunnen we 
het bevestigen: watercocktails zijn super-
lekker. En er zijn voldoende alcoholvrije 

VKleurrijk
lekkers

thuis
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 varianten om jong en oud te laten genie-
ten. De smaak van cocktails staat of valt 
met de kwaliteit van je ingrediënten en met 
de combinaties die je maakt. De bereiding 
zelf is kinderspel (zie recept hieronder). Je 
hebt er ook geen uitgeruste keuken voor no-
dig. Je enige gereedschap is een keukenro-
bot of blender en een afsluitbare cocktail-
beker waarmee je als een volleerde barman 
kunt shaken.

Een sierlijk ‘kopje cake’
Wil je je fleurige watercocktail combine-
ren met een zoet hapje? Dan zijn cupcakes 
het perfecte feestidee. Sinds een paar jaar 
heeft de halve wereldbevolking – letterlijk 
en figuurlijk – de mond vol van deze mini-
gebakjes. Toch dook het eerste recept al op 
in een kookboek uit 1828 van ene Eliza Leslie. 

Oorspronkelijk werden de cakes vaak in een 
kopje gebakken, wat meteen de naam ver-
klaart. Cupcakes lijken op het eerste gezicht 
op muffins, maar ze smaken net als gewo-
ne cake heel zoet en smeuïg, terwijl muffins 
een broodachtiger structuur hebben. Ook de 
vorm is anders: bij cupcakes rijst het deeg 
niet over de rand, op die manier is er nog 
plaats voor een flinke dosis zoete  versiering.

De juiste presentatie en smaak
Zoals bij watercocktails kun je eindeloos va-
riëren met het uitzicht van je cupcakes. Als 
zogenaamde topping (dat is de versiering 
die boven op je cakeje komt) kun je kiezen 
voor vlakke versieringen zoals suikerglazuur 
(icing), die je met eetbare parels of andere 
versieringen afwerkt. Een andere versiering 
is rolfondant (suikerpasta), waarmee je fi-

guurtjes kunt maken. Als het wat specialer 
mag, kies dan voor een romige frosting, een 
topping op basis van crème en boter, aan te 
brengen met de spuitzak. Je kunt de cup-
cakes ook extra smaak geven door fruit of 
extracten aan het deeg toe te voegen. Zowel 
het gebakje zelf als de topping geef je een 
kleur naar wens aan de hand van kleurstof-
fen voor voedingsmiddelen. 

 
Aan de slag
Om cupcakes te maken, heb je wel iets meer 
keukenmateriaal nodig dan een cocktailsha-
ker. Wat je in huis moet hebben, is een keu-
kenweegschaal, een mixer, een fijne zeef, 
een bakvorm met holtes (muffintray), cake-
vormpjes die precies in de holtes van de 
bakvorm passen, een rooster om de cakes 
te laten uitdampen en eventueel ook een 

Meloen-bessencocktail 
(melon berry)

Wat heb je nodig? (per glas)
¼ Galia-meloen | ½ peer | ¼ citroen | 5-tal 
bosbessen | 6 cl kraantjeswater | ijsblokjes | 
1 eetlepel vloeibare honing

Maak de meloen en de peer schoon, mix de 
stukjes fruit samen met het kraantjeswater 
in een blender. Giet het geheel in een mooi 
cocktailglas met enkele ijsblokjes. Pers de 
citroen uit en voeg de honing toe. Versier je 
glas met een vijftal  bosbessen.

recept
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Cupcakes met banaan

Wat heb je nodig? (voor 12 cupcakes): 125 gram 
boter (op kamertemperatuur) | 125 gram 
zelfrijzende bloem | 125 gram suiker | 2 eetlepels 
melk | 2 eieren | 1 banaan (geprakt)

Verwarm de oven voor op 180° graden. Meng alle 
ingrediënten, behalve de melk, door elkaar in een 
grote kom en mix goed. Voeg de melk toe, mix nog 
even en je beslag is klaar. Vul je cupcakepapiertjes 
met behulp van 2 lepels of een spuitzak. Stop ze 15 à 
20 minuten in de oven. Controleer de gaarheid door 
in de cupcakes te prikken met een tandenstoker. Als 
er geen beslag meer aan hangt, zijn de cakes klaar. 
Laat ze afkoelen en versier ze naar keuze!

 spuitzak voor de romige toppings. Er be-
staan vandaag papieren en siliconen bak-
vormpjes in allerlei kleuren en met de meest 
uiteenlopende motieven. Zodra je alles in 
huis hebt, is cupcakes maken kinderspel (zie 
recept  hieronder).

Feesten in stijl
Tot slot nog enkele tips om er een extra stijl-
vol feestje van te maken. Ga voor één thema 
en varieer met je cocktails en toppings bin-
nen eenzelfde kleurenpallet. Een verzorgde 
presentatie maakt ook veel. Kies bijvoor-

beeld voor een taartschotel met verdie-
pingen (de zogenaamde etagère). Je kunt 
natuurlijk ook je fantasie laten werken en 
drankjes en gebakjes opdienen op een ma-
nier die aansluit bij je thema. Ga je net als 
wij voor wolken, dan kun je ze op een schaal 
met wattenbolletjes leggen, en de cakes zelf 
afwerken met een stukje suikerspin. Cake-
pops (cupcakes op een stokje) staan leuk in 
een gieter. Je kunt het thema ook doortrek-
ken naar je servetten, tafelkleed, slinger, riet-
jes, naamkaartjes of waar je ook je creativi-
teit op wilt loslaten …

• �10 �sets�van��Cupcakerecepten.nl
• �10�boeken�‘Feestelijke�taarten,�

cupcakes en koekjes’ van De 
Koekjesfee

• �20�glazen�karaffen�van�
De  Watergroep om je water-
cocktails in te serveren. 

Wedstrijdvraag

Wat is een frosting?  
A. een fruitige topping  
B. een bevroren soort cupcake  
C. een romige topping 

Hoe neem je deel?

Surf voor 1 mei 2013 naar  
www.dewatergroep.be/ 
waterwereld of stuur een brief-
kaart met het juiste antwoord, 
het gewenste geschenk, je naam 
en adres naar De  Watergroep, 
Redactie  Waterwereld, 
Vooruitgang straat 189, 
1030 Brussel.

win

thuis

recept

WEDSTRIJD



water werkt
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et is bitter koud wanneer we Nancy 
ontmoeten in Kaulille (een deelge-

meente van Bocholt), haar werkterrein voor 
vandaag. Gelukkig hoeft ze niet te lang te 
wachten voor de eerste klant de deur voor 
haar open doet. Een vriendelijke vrouw leidt 
haar naar de meterkast in de gang. Nancy 
gaat meteen aan de slag. Ze noteert de me-
terstanden en vult de gegevens in op haar 
handcomputer. Ze kijkt ook of alle vertak-
kingen goed aangesloten zijn. Alles blijkt 
in orde, zodat Nancy snel naar de volgende 
klant kan. 

Problemen snel opgemerkt
Bij de drie volgende woningen belt Nancy 
tevergeefs aan. ‘Het wordt steeds moeilij-
ker om mensen thuis aan te treffen,’ zegt ze. 

‘Veel gezinnen bestaan vandaag uit tweever-
dieners. Dat maakt ons werk er niet eviden-
ter op. Meer en meer klanten zien ook het 
nut van een opname niet in. Nochtans is het 
belangrijk dat we af en toe zelf de standen 
noteren. Wij zien het meteen als het water-
verbruik abnormaal laag of hoog is door een 
kapotte watermeter of lekken bijvoorbeeld. 
Op die manier komen de klanten niet voor 
verrassingen te staan bij de eindafrekening.’ 

Op ontdekkingstocht
De kou is niet het enige wat Nancy vandaag 
moet trotseren. Op nr. 34 worden we verwel-
komd door een blaffende labrador, die de 
toegang tot de bel verspert. Nancy: ‘Som-
mige mensen staan er niet bij stil dat hun 
hond een gevaar kan zijn voor ons.’ Onver-

richter zake gaat Nancy door naar de vol-
gende klant, een bejaard echtpaar. Om tot 
bij de meter in de kelder te geraken moet 
ze zich een weg banen door de spinnen-
webben. ‘Ja, soms is het een ware ontdek-
kingstocht,’ lacht Nancy. ‘Maar soms is het 
ook gevaarlijk: ooit stond ik oog in oog met 
een grote rat, en ik ben al door een kapotte 
trap gezakt.’

Contact met de klant
Aan het eind van de dag is Nancy behoor-
lijk uitgeput van het op- en aflopen van de 
trappen, van het optillen van de zware dek-
sels. ‘Ik doe deze job heel graag, maar het is 
fysiek wel zwaar. Hoewel ik de vrijheid, het 
contact met de klanten en de frisse buiten-
lucht niet meer kan missen.’

In de voetsporen van onze 

indexopnemer
Dat je zelf je meterstanden kunt ingeven, heeft het werk van onze 

indexopnemers niet overbodig gemaakt. Op regelmatige basis komen zij je 

wateraansluiting controleren en je meterstand registreren. We gingen een dag 

op stap met Nancy Vanendert, al 19 jaar indexopnemer bij De Watergroep.

Doe-het-zelf-tips

•  Draai af en toe de hoofdkraan (waar 
je leidingwater binnenkomt voor de 
 watermeter) open en dicht zodat die 
niet vast komt te zitten.

•  Installeer een keerklep (= een klep 
die water in één richting doorlaat en 
in de andere richting tegenhoudt) 
die beantwoordt aan de normen van 
Belgaqua. Anders kan vervuild water 
terugvloeien naar het drinkwater.

meer info www.dewatergroep.be

H
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De verborgen charmes van

Bredene ligt wat in de schaduw van grote broer Oostende. 

Toch heeft de gemeente meer te bieden dan je op het eerste 

gezicht zou denken. En dan hebben we het niet eens over 

het naaktstrand. Een weekendje Bredene voor beginners.

Bredene

Doe mee aan onze wedstrijd en 
win een weekendje Bredene. Je 
logeert twee nachten in Aura 
 Maris, een gezellig familiehotel 
in een rustige wijk in Bredene-
duinen. ’s Morgens geniet je van 
een uitgebreid ontbijtbuffet.

Wedstrijdvraag

Uit welk jaar dateert 
de  Visserskapel?

A. 1636
B. 1736
C. 1836

Hoe neem je deel?

Surf voor 1 mei 2013 naar  
www.dewatergroep.be/ waterwereld 
of stuur een briefkaart met het juiste 
antwoord, je naam en adres naar 
De  Watergroep, Redactie  Waterwereld, 
Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel.

win
WEDSTRIJD



11

ZATERDAG, 10.30 UUR

Afspraak met Coast Greeter Dirk
Bredene is voor ons nog een stukje onbe-
kend terrein. We hebben daarom een Coast 
Greeter geboekt: Dirk De Petter. Hij is een 
van de lokale vrijwilligers die toeristen gra-
tis boeiende informatie geven over hun kust-
gemeente. We ontmoeten hem op het ter-
ras van de Twins Club – een van de mooiste 
plekjes in Bredene, en van de hele Belgische 
kust   eigenlijk.
 
11.30 UUR�•�Wandeling door de duinen
Vanuit de Twins Club kun je door de duinen 
tot aan natuurreservaat de Paelsteenpanne 
lopen. We volgen het pad tot aan het duinen-
paviljoen en dalen via de voetgangersbrug af 
naar het MEC Staf Versluys. In dit knappe, he-
dendaagse gebouw bevindt zich de toeristi-
sche dienst, die ons enkele mooie wandel- en 
fietsroutes in de omgeving  bezorgt.
Dienst Toerisme, MEC Staf Versluys, 

Kapelstraat 76

 
12.30 UUR�•�Lunch 
In Bredene zijn verscheidene gezellige res-
taurantjes te vinden. We hebben stevige trek 
en laten ons verleiden door een dagschotel, 
pladijs met frieten. Een keuze die we ons 
niet beklagen: de vis smaakt heerlijk vers. 
Na de lunch voelen we ons helemaal klaar 
om  Bredene te verkennen.
 
14.00 UUR�•�Bedevaart 
naar de Visserskapel
Eerste halte op onze tocht is de Visserska-
pel, een pittoresk gebouwtje uit 1736. Op de 
laatste zondag van mei wordt hier nog altijd 
een bedevaart gehouden, en in juli en augus-
tus vinden er openluchtmissen plaats. Een 
authentiek stukje vissersfolklore. 
Hoek Kapelstraat, Klemskerkestraat.

14.30 UUR�•�Kunstgevelroute
We stappen door tot in de charmante dorps-
kern van Bredene. Een originele manier om 
het dorp te ontdekken is door de kunst-
gevelroute te volgen. Annie Vanhee ver-
fraaide zo’n 26 huizen met kleurige tafere-
len die vaak verwijzen naar de bewoners of 
de omgeving. Onderweg lopen we de Sint-
Rikierskerk binnen om de prachtig bewerkte 
preekstoel uit de 18de eeuw te  bewonderen.
Folder kunstgevelroute verkrijgbaar bij de 

toeristische dienst.

 
15.30 UUR�•�De watertoren beklimmen
Een kleurig baken in het dorpslandschap is 
de 50 meter hoge, blauw-witte watertoren 
van De Watergroep, die je kunt bezoeken. 
We klimmen tot op de zesde verdieping. Van 
hieruit heb je een prachtig uitzicht op de zee 
en de polders. Op heldere dagen kun je zelfs 
tot Brugge kijken. De buitenzijde van de 
 watertoren wordt binnenkort gerenoveerd.
Dorpstraat, Bredene-Dorp

 
16.30 UUR�•�Rondwandelen  
in de belle époquewijk
Net als buurgemeente De Haan heeft ook 
Bredene nog enkele prachtige kustvilla’s in 
de typische belle époquestijl. De mooiste 
liggen in Bredene-Duinen, in de buurt van 
de Zeelaan en de Frankrijklaan. Nadien lo-
pen we nog even door tot aan het strand om 
schelpen te zoeken.
 
18 UUR�• Inchecken in Aura Maris
We hebben een kamer geboekt in hotel 
Aura Maris, een gezellig en rustig familie-
hotel. We nemen een verfrissende douche 
voor we gaan dineren in een van de verfijn-
dere visrestaurants die onze gastheer ons 
getipt  heeft.
Acacialaan 15

meer info
www.auramaris.be,

www.belgiancoastgreeters.com,

www.uitinbredene.be, www.dewatergroep.be,

www.heemkring-ter-cuere.be

ZONDAG, 11 UUR�•�Mammoetresten 
in het Turkeyenhof
Na het stevige ontbijt brengen we een be-
zoek aan het Turkeyenhof in de Zegelaan, 
een oude gerestaureerde hoeve uit 1737 
met Gallo-Romeinse vondsten. We vergapen 
ons hier aan de collectie schelpen, fossielen 
en mammoetresten, door de vissers uit de 
Noordzee geplukt.
Zegelaan 42

 
12.30 UUR�•�Pannenkoeken 
per lopende meter
Toen Vlaanderen Vakantieland op zoek ging 
naar het Strafste Café in Vlaanderen, was 
’t  Fietskotje een van de genomineerden in 
de categorie ‘strafste concept’. Je kunt hier 
namelijk pannenkoeken bestellen per lo-
pende meter. De keuze is waanzinnig groot: 
meer dan 65 soorten zoete en zoute top-
pings, van speculaaspasta tot pizzabeleg.
Zandstraat 69

14 UUR�•�Fietsen door de polders
We huren enkele fietsen en volgen de 
Paddegat route, die door het polderland-
schap tussen Bredene en Brugge loopt. De 
route staat in het teken van water: we ont-
dekken onder meer de Passendalevaart, de 
Noordede en het Duiveketezwin.
 
17 UUR •�Terug naar huis
Na de fietstocht vullen we op het strand 
onze longen nog even met zuurstof voor we 
terugkeren naar de stad. We kunnen er weer 
voor een paar weekjes tegen!

Is er een betere plek voor een 
zonsondergang dan aan het strand? 

De blauw-witte watertoren zie je staan 
vanop alle invalswegen naar Bredene. 
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Jong talent  
met een hart voor water

Ze zijn jong, Vlaming en ze trekken de wereld rond om drinkwater op de agenda 

te plaatsen. Bart Devos (20) en Oeljana Radelicki (26) trokken eind vorig jaar 

naar New York om er zowaar de leden van de Verenigde Naties toe te spreken! 

Naar aanleiding van de Wereldwaterdag op 22 maart vroegen we hen hoe ze dat 

voor elkaar kregen en wat ze er vertelden. 

‘Dit is ons probleem’

trends

WATER

Bart Devos en Oeljana 
Radelicki strijden voor 
het recht op drinkbaar 
water overal ter wereld. 
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waterdoop

orig jaar werd Oeljana Radelicki bin-
nen de Vlaamse Jeugdraad verko-

zen tot jongerenvertegenwoordiger voor 
de Verenigde Naties. ‘Uit een bevraging bij 
Vlaamse jongeren bleek dat zij toegang tot 
drinkbaar water als een van de belangrijk-
ste wereldproblemen ervaren,’ legt Oelja-
na uit. ‘Dat was voor ons het sein om een 
panel gesprek te organiseren bij de Ver-
enigde  Naties (VN) in New York. Op het 
einde hiervan heb ik de Algemene Vergade-
ring van de VN, waarin alle lidstaten zete-
len, kunnen toespreken. Ik riep de leden op 
om het recht op water toe te passen in hun 
 dagelijkse   beleid.’

Bart, hoe kwam jij 
in New York terecht?
Bart Devos: ‘Ikzelf was een van de vier wa-
terexperts die aan het panelgesprek heb-
ben deelgenomen. Ik sprak er als voorzit-
ter van het Wereldjongerenparlement voor 
Water, een pas opgerichte organisatie die 
bestaat uit 85 jongeren uit 75 landen. Het 
idee achter onze werking is: hoe jonger we 
mensen bewust kunnen maken van de wa-
terproblematiek, hoe groter de kans dat we 
die kunnen oplossen. Op dit moment zijn we 
in meer dan 100 landen actief om jongeren 
te  sensibiliseren.’

Wat is het probleem precies?
Bart: ‘Eigenlijk zijn het er drie: er is de snel 
stijgende vraag naar water als gevolg van 
de groeiende wereldbevolking en de stij-
gende consumptie per persoon. Er is de 
toenemende vervuiling, veroorzaakt door 
de verstedelijking, de landbouw en indus-
trie. En er zijn de snel toenemende droog-
tes en overstromingen als gevolg van de 
 klimaatverandering.’

Oeljana Radelicki: ‘Elk van die drie pro-
blemen veroorzaakte tal van grote en kleine 
drama’s: jaarlijks sterven er 4.500 kinderen 
rechtstreeks of onrechtstreeks aan ziektes 
veroorzaakt door een gebrek aan zuiver wa-
ter. Meisjes kunnen niet naar school omdat 
ze de hele dag onderweg zijn om drinkbaar 

water te gaan halen ... Er wordt zelfs voor 
water gevochten, kijk maar naar het conflict 
tussen Ethiopië en Egypte. Dergelijke water-
oorlogen zullen we de komende decennia al-
maar meer zien ontstaan.’

Wat kunnen we concreet doen?
Bart: ‘We moeten vooral bewuster gaan leven 
en consumeren. Onze ecologische voetafdruk 
gaat na hoeveel grondoppervlakte nodig is 
om te produceren wat we verbruiken. Wel, zo 
kun je ook een watervoetafdruk berekenen, 
die bepaalt hoeveel zoet water er verbruikt 
wordt per persoon of product. In Vlaanderen 
is dat gigantisch: wist je dat er 10.000 liter 
water nodig is om een jeansbroek te produ-
ceren? Voor 1 kilogram biefstuk is dat zelfs 
15.000 liter. Gedragsverandering gaat dus 
niet alleen over ons waterverbruik, maar over 
onze hele levensstijl. Dat willen we de Vlaam-
se jongeren  meegeven.’

Ben je niet bang dat ze het een ver-
van-hun-bedshow zullen vinden?
Bart: ‘Nee, want dat is het niet. Voor een deel 
van het water dat nodig is om te produceren 
wat wij verbruiken, zijn we in Vlaanderen af-
hankelijk van het buitenland. Door de grote 
bevolkingsdichtheid en de economische ac-
tiviteit gebruiken we ons water ook heel erg 
intensief. Water krijgt hier nauwelijks tijd om 
in de bodem te dringen en op een natuurlijke 
manier te zuiveren. De waterproblematiek is 
dus wel degelijk een uitdaging die we zon-
der uitstel moeten aangaan.’

Plannen jullie nog meer acties?
Oeljana: ‘Het VN-evenement krijgt zeker een 
vervolg. De komende maanden zullen we 
de straat optrekken om de Vlaamse jonge-
ren toe te spreken in verschillende scholen. 
We hebben ook afgesproken dat het thema 
hoog op de agenda blijft van de volgende 
Jeugdraad. Het is geen toeval dat we ons 
specifiek op jongeren richten: ten eerste 
omdat het hun probleem is. Maar zeker ook 
omdat zij nog de flexibiliteit hebben om hun 
gedrag te veranderen.’

Herman Verbruggen, beter bekend 
als Markske van De Kampioenen, 

is een van de gezichten van 
de karaffencampagne van 

De Watergroep. Met de actie 
probeert hij de Vlamingen 

te overtuigen om meer 
kraantjeswater te drinken. Maar 

hoe is het eigenlijk met zijn eigen 
waterverbruik gesteld?

‘Behoorlijk goed, denk ik. Wij halen alles-
zins nooit flessenwater in huis. Als we dorst 
hebben, steken we ons glas even onder de 
kraan. ’t Is toch te gek om je rug kapot te 
sleuren met duur flessenwater, als je even 
lekker, gezond en veel goedkoper water kan 
drinken dat gewoon tot bij jou komt?

 Weet je wat ik vreemd vind? Om kof-
fie te zetten gebruikt iedereen water van 
de kraan. Maar om het gewoon te drinken, 
daarvoor twijfelen we dan plots aan de kwa-
liteit. Zelfs mijn eigen vrouw deed dat tot 
voor kort. Gelukkig heb ik haar met de cam-
pagne definitief kunnen overtuigen. Toch al 
één zieltje gewonnen (lacht).

 Nog zo’n vaststelling: we schamen ons 
een beetje om gasten kraantjeswater voor 
te zetten. Alsof we niet voldoende geld zou-
den hebben om deftig water te kopen. Soms 
helpt het dan als een bekend gezicht zegt 
dat hij ook gewoon water uit een mooie ka-
raf drinkt. Dat was alleszins mijn motivatie 
om mee te werken aan de campagne van 
De Watergroep.’

 
meer info over de gratis waterkaraffen-

campagne van De Watergroep lees je op p. 5

V

HERmAn VERbRuggEn

Kampioenen-
drank
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Geen feest zonder bubbels! Met een petfles 
en een zelfgemaakt sopje maak je supergrote 
 zeepbellen.

Wat heb je nodig?
•  8 eetlepels gedemineraliseerd water
•  1 eetlepel afwasmiddel
• 1/2 theelepel honing
•  1 theelepel glycerine  

(verkrijgbaar in de apotheek)
•  het bovenste deel van een petfles

Wat moet je doen?
Neem een kom en doe er alle ingrediënten in. 
Meng alles zachtjes door elkaar met een le-
pel. Niet schudden, want dan ontstaat schuim! 
Neem de petfles, doop in het water en bla-
zen maar! 

tip Je zeepbellen gaan langer mee als je het 
bubbelwater een week (afgedekt) laat afkoe-
len in de ijskast. Om te vermijden dat je zeep-
bellen stukspringen, hou je het best de lucht 
vochtig door met een plantenspuitje geregeld 
water in de lucht te verstuiven.

14

spetterpret

Zorg voor sfeer op je feestje met een 
zelfgemaakte lavalamp.

Wat heb je nodig?
• glazen kan met kraantjeswater
•  inkt of een andere kleurstof  

zoals grenadine
• sla-olie
• grof zout
• een zaklamp

Wat moet je doen?
Vul je karaf met water. Voeg een paar drup-
pels kleurstof toe. Giet nu een laagje olie op 
het water, doe het licht uit en plaats een zak-
lamp achter je kan. Strooi wat grof zout op de 
olie en wacht enkele tellen. Wat gebeurt er? 
Het zinkende zout neemt een bubbel olie mee 
naar beneden. In het water lost het zout ech-
ter op. Daardoor laat het de olie los en floept 
die weer omhoog.
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Ben je binnenkort jarig? Met deze 

eenvoudige ideeën maak je een 

grote indruk op al je vrienden. 

Je steekt er bovendien zelf ook 

een heleboel van op. Onze gids, 

molecule H
2
O, legt je haarfijn 

uit hoe je te werk gaat voor 

een – letterlijk – spetterend feest.

Je eigen lavalamp
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Muziekwedstrijd
Maak je eigen muziekinstrument aan de hand 
van enkele lege glazen. Wie het mooist Broe-
der Jacob op de glazen kan spelen, wint.

Wat heb je nodig?
• een dozijn glazen
• kraantjeswater
• een stokje

Wat moet je doen?
Zet de glazen op een rij, te beginnen met een 
vol. Doe in elk volgende glas wat minder wa-
ter. Tik ertegen en regel de waterstand bij tot 
je een mooie toonladder hebt. Wat valt je op? 
Juist: de noten van je xylofoon lopen van laag 
naar hoog. Hoe meer massa (glas + water) je 
stokje doet trillen, hoe lager de toon. 

Bellen blazen
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15  
duotickets 
voor de Efteling

Wist je dat ...?
... de grootste watershow ter we-
reld in Dubai vertoond wordt? De 
fontein is er 275 meter breed  – 
meer dan twee voetbalvelden dus. 
De tweede grootste kun je zien in 
Las Vegas. Voor nummer drie op 
de ranglijst hoef je niet zo ver te 
gaan: die kun je bewonderen in 
de Efteling. Tijdens de tien minu-
ten durende show, die de naam 
Aquanura meekreeg, brengen niet 
minder dan 200 fonteinen sprook-
jes tot leven als De Rode Schoen-
tjes en de Indische Waterlelies, 
een verhaal geschreven door 
 koningin  Fabiola.

Deze pagina kwam in stand in samenwerking met Technopolis ® Voor meer 
wetenschappelijke weetjes kun je terecht www.experimenteer.be.

Maak de grootste fonteinshow van Europa live mee 
in de Efteling. Vier kikkers veranderen de vijver tien 
minuten lang in een sprookjesachtig schouwspel. We 
geven 15 duotickets weg (kinderen tot en met 3 jaar 
mogen gratis het park binnen). Ze geven recht op 
een hele dag gratis toegang tot het attractiepark.

Hoe neem je deel?
Surf voor 1 mei 2013 naar www.dewatergroep.be/ 
waterwereld of stuur een kaart of tekening met 
je naam en adres naar De Watergroep, Redactie 
 Waterwereld, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel.

win

15  
duotickets voor 
Technopolis
Zin in nog meer experimenten met water? In 
 Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor weten-
schap en technologie in Mechelen, kun je je eigen 
golven creëren in een minizee of met een water-
pistool een bal naar omhoog spuiten. Waterwereld 
geeft tickets weg voor 2 personen (kinderen of vol-
wassenen) ter waarde van 12 euro per stuk.

Hoe neem je deel?
Surf voor 1 mei 2013 naar www.dewatergroep.be/ 
waterwereld of stuur een kaart of tekening met 
je naam en adres naar De Watergroep, Redactie 
 Waterwereld, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel.

win
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De Kranigste School

WEDSTRIJD

WEDSTRIJD

Green en de Vlaamse drinkwater-
bedrijven, waaronder ook De Wa-
tergroep, dagen jouw school uit 
om enkel kraantjeswater te drin-
ken op Wereldwaterdag (22 maart 
2013). Maar uiteraard ook daarna 
want uit de kraan tap je lekker en 
gezond drinkwater, zonder verpak-
king of transport, 24 uur per dag 
bij jou thuis (of op school) gele-
verd. Door kraantjeswater te drin-
ken, verminderen we de uitstoot 
van schadelijke stoffen en is er ook 
minder drankverpakkingsafval.
 
Meedoen aan de actie Kranig water 
– Wereldwaterdag@school is dan 
ook heel eenvoudig: vul je beker, 
drinkbus of karaf met kraantjeswa-
ter en keer het klimaat! Meer info 
op www.jongerenkerenklimaat.

Tal van scholen hebben zich al 
ingeschreven voor de wedstrijd 
‘Kunst uit de kraan’. Benieuwd wie 
het mooiste kunstwerk heeft in-
gediend en met de titel ‘Kranigste 
school’ gaat lopen? Surf dan 
vanaf 23 maart zeker naar 
www.dewatergroep.be 
en doe alvast inspira-
tie op om volgend jaar 
ook mee te doen. En 
wie weet, sleept jouw 
school dan een mooie 
prijs in de wacht.



Drinkwater
Wij leveren non-stop veilig 
en lekker kraantjeswater 
aan particulieren, scholen 

en bedrijven.

inDustriewater
Wij adviseren bedrijven bij 
het hergebruik van water 

en bieden hen oplossingen 
op maat. 

afvalwater
Wij helpen steden 
en gemeenten met 

rioleringsdiensten en 
afvalbeheer op maat.




