Waterbeheer in eigen achtertuin

Waterschappen verkopen
regentonnen voor goed
doel
–––– Jasper

De betrokkenheid van
de waterschappen
bij de campagne Een
Ton voor Water, waarin
regentonnen verkocht
worden ten bate van
waterprojecten in de
derde wereld, is voorlopig afgesloten.

Dik

og twaalf regentonnen staan er
in de vroege middag van de
zesentwintigste november in
een werf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
te Kwadijk. De medewerker van de werf,
Rikus, die de regentonkopers bedreven
weet te demonstreren hoe de tonnen op de
regenpijp moeten worden aangesloten,
heeft het gedurende twee waterkoude dagen druk met wat hij ‘zijn handel’ noemt.
‘Nu is het even rustig’, verklaart hij, het lege
terrein afkijkend. ‘Maar vanmorgen had ik
aardig wat klanten.’

N

–––– Hij zal niet de enige zijn geweest. De
twee dagen vóór het laatste novemberweekend openden de waterschappen overal in
Nederland uitgiftepunten voor regentonnen,
waarmee hun betrokkenheid bij de campagne Een Ton voor Water voorlopig werd
afgesloten.
–––– Die campagne behelst dat van de opbrengst van in Nederland verkochte regentonnen vijf euro per verkochte ton wordt
aangewend voor door partnerorganisaties
van NOVIB begeleide waterprojecten in
Bangladesh, Ethiopië, Nicaragua en Sudan.
Daarbij is het de bedoeling dat Nederlanders zich bewust worden van het belang
zuiniger om te gaan met water.
–––– Tot dit jaar waren het alleen sommige
gemeenten die jaarlijks zo’n drieduizend
tonnen in omloop brachten. Toen ook de
waterschappen zich aansloten bij Een Ton
voor Water werd het voor het eerst mogelijk om overal in Nederland een regenton
te kopen, onafhankelijk van de vraag of de
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gemeente waarin de klant woont aan de
campagne deelneemt.
–––– Bij alle Nederlandse waterschappen
werden 655 tonnen verkocht. Barend
Hazeleger, die namens het communicatiebureau Agrapen sinds twee jaar de campagne beheert, had ingeschat via de waterschappen rond de duizend tonnen te kunnen slijten. ‘Maar misschien is dat te optimistisch geweest’, zegt hij.
–––– Veruit de meeste klanten trok het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
waar 134 mensen een ton aanschaften.
De coördinator van de actie bij het hoogheemraadschap Nathalie Bikkel verklaart
dat aantal uit de publiciteit die Hollands
Noorderkwartier voor de actie heeft weten
los te maken. Het persbericht over de actie
leidde in alle edities van het Noordhollands
Dagblad tot een artikel. In dezelfde krant
– het enige regionale dagblad dat in het
gehele beheergebied van het Hollands
Noorderkwartier wordt verspreid – kwam
een advertentie te staan, waarin de verkoop,
en de verloting van tien regentonnen, werd
aangekondigd. Daarbij verschenen op de
internet en -intranetsites van het hoogheemraadschap verscheidene artikelen over
de actie.
–––– ‘Regentonnen zijn natuurlijk ook bij
tuincentra te verkrijgen’, zegt Bikkel. ‘Maar
veel mensen die toch al van plan waren
er een te kopen, hebben dat nu via het
hoogheemraadschap gedaan, vanwege het
goede doel dat met de actie verbonden is.
Voor Hollands Noorderkwartier is het goed,
dat het de bewustwording op gang kan

brengen dat waterbeheer kan beginnen in je
eigen achtertuin. Het feit dat we aardig wat
tonnen hebben verkocht geeft aan dat heel
wat mensen bezig zijn met de vraag hoe ze
zuiniger met water kunnen omgaan.’
–––– Dat laatste geldt zeker voor meneer Van
Biesen uit Purmerend, die vrijdagmiddag
te Kwadijk zijn ton kwam afhalen. Hij is van
plan het water dat hij opvangt te gebruiken
om er zijn tuin mee te bevloeien. ‘Als er
weer van die gloeiend hete dagen komen
als in de afgelopen twee zomers ben ik daar

zeker twintig liter water per dag mee kwijt’,
verklaart hij. ‘Vooral voor mijn planten die in
potten en bakken staan, gebruik ik heel veel
water, want die drogen ‘razendsnel uit. Wat
je voor niks kan krijgen, moet je gebruiken.’
De voornaamste reden dat hij ter gelegenheid van de campagne een ton heeft gekocht is dat de prijs bij Een Ton voor Water
beduidend lager was dan in de tuincentra
die hij heeft afgezocht. Ík heb maar één
AOW’tje. En hij weet het zeker: “die ton verdient zich terug binnen het jaar.’’
––––
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