teerdworden,zullenzonatuurlijk mogelijk
zijn.Dathoudtbijvoorbeeld indatvangroepsdierenookwerkelijkgrotegroepengehouden
worden.

Waterzitvolleven,levenzit
volwater
A N N E M O R E E N O O M S , WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ D R E N T H E
DRS. AGAATH KOOI, N O O R D E R DIERENPARK

OpdeNoordbargeresinEmmcukomende belangen vanhetNoorderDierenparkenWaterleidingmaatschappij Drenthesamen. Herdierenparkheefteenuitgesproken milieudoelstelling enwilop termijndebelastingvan hetmilieuophetgebiedvan water-enenergieverbruik terugdringen totminder
danvijlprocenttenopzichtevan 151515). Dewaterleidingmaatschappij kandoordesamenwerkingeen
aantal moderneideeënophetgebiedvanwaterbeheeraaneenbreedpubliekpresenteren.Zijwerkt
hierbijnauwsamen metwaterschapVeltenVecht.Daarnaast strevendepartijen naarduurzaamheid.
Hetmenselijk ingrijpen zouzodanigbeperktvanschaal moetenzijnda:deeffecten ervandoorde
natuurteniet kunnenwordengedaan.Kortom,continuïteitvan hetbedrij)'LevendeNatuur'.
HetNoorderDierenparkwiloprecreatieve
wijzedebetrokkenheid vandebezoekersbijde
levendenatuur vergroten.Hetparkwileenzo
breedmogelijkpubliekinteresseren vooren
informeren overdenatuur enmilieu inde
breedstezinvanhetwoord.Hetbesefdatde
natuur nietuit louter lossedierenenplanten
bestaat,maaruiteensamenhangendgeheel,
staathierbijvoorop.Natuurgetrouwe presentatiesvandierenenplanten speleneen hoofdrolinhetpark.Hierdoorervaartdebezoeker
kennisoverdrachtalsplezier,ofweleducatie
doorrecreatie.Datismogelijk alsdeinformatieopeenaantrekkelijke enboeiendemanier
wordtaangeboden.InhetNoorderDierenpark
makenbezoekerseenontdekkingsreisdoorde
helewereld.Hetparkisnamelijk ingedeeldin
continenten,metnietalleendedierenineen
zonatuurgetrouw mogelijkeomgeving,maar
ookvoorzovermogelijkdeplantendieindat
werelddeelthuishoren.DiereninEmmenhebbenderuimte.Zokunnendetijgerseen
sprintje trekken,olifanten eenbadnemen,
zwemmendehaaieninmeerdanéénmiljoen
literzeewaterenlevenneushoorns, giraffen,
zebra'senveleanderediersoorten samenopde
Afrika-savanne.
Van ark van Noach naar natuurlijke
biotopen
Uitgangspunt vootallenieuwepresentatiesisdeeducatievedoelstellingvanhetNoorderDierenpark.Hetthemawaterspeelteen
hoofdrol indenieuwstepubliekspresentaties.
Dezorgvoorzoetwateropaardeiswereldwijd
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eenactuelezaak.Ookhierisdeindelingvan
hetnieuweparkopdeEs nietgebaseerdopde
soortendieren,maarophetcontinentvanherkomst.Bezoekerskunnen nietalleenkennis
makenmetdieren,maarvooralookmetde
leefomgevingdiedezedierenheeft gemaakt
totwatzezijn.Geleidelijk aanworden uiteenlopendeleefgebieden aangelegdopdeNoordbargeres,tebeginnenbijZuid-Amerika.Klimaatengeografische liggingvormende
leidraadbijdeinrichting.Deomstandigheden,
waarindedierenaanhetpubliekgeptesen-

Duurzame watervoorziening
Omdebelangstellingvanhetgrote
publiektebehoudeniscontinuïteitenvernieuwingvanbelangvoorhetNoorderDierenpark.DeWaterfabriek isingerichtalsattractie,
maarisookeenmiddelomdewaterkwaliteit
endaarmeedeattractiewaardevandedierente
vethogen.Hetdierenparkkiestvoorduurzaamheid.Ditblijktonderandereuithetstrevennaarkringloopsluiting.Ditstrevenligtin
lijnmetdefilosofie vanWMDendatheeftde
partijen ookbijelkaargebracht.Waterleidingmaatschappij DrenthelaatindeWaterfabriek
ziendathetbedrijfzichinspantvooreenoptimale,duurzamedrinkwatervoorziening,met
zominmogelijk schadeaanhet natuurlijke
milieu.DaarnaastbiedtdeWaterfabriekWMD
demogelijkheid éénvanhaar bedrijfsdoelstellingenindepraktijk tebrengen, namelijk
samenwerkingindewatetketen.OokWaterschapVeltenVechtzietinhetprojectde
mogelijkheid omhunfilosofiealsmilieubedrijfenbronvanwijswaterbeheer uittedragen,zowelinsamenwerkingalsaanhetbrede
publiek.
Hetprojectbiedtvoorallebetrokken partijen velemogelijkheden ophetgebiedvan
communicatieenvoorlichtingronddewaterproblematiek.Kinderenzijneenbelangrijke
doelgroepvoorhetNoorderDierenpark.KindereninNederlandhebbenindeeersteplaats
inenomhethuismetwatermaken.Watet
speeltindebelevingvankindereneengrote
rol.Aansluitenbijdezebelevingmaaktkinde-

Ä ^ HetNoorderDierenparkbreidtuit! JÊ&k
- ^ y 1efasegereed:Voorjaar 2 0 0 2

- ^ «5/

PLATFORM

omgaanmetwaterkanpercultuur verschillen.
Deboodschapdiedebezoekersaanhetwaterpaviljoen endeWaterfabriek ervaren,isdatwe
nietzonderwaterkunnen.Waterisdebron
vanallelevenopaarde.Watermoetschoonen
veiligzijn.Maariserteveel,danmoetenwe
onszelferookweertegenbeschermen. We
moetenvoorkomendathetvervuildenuitgeputraakt.
Playa Pinguïnos
Ongeveer250Humboldt-pinguïnsverwelkomendebezoekersinhetnieuwepark.Ze
bewonen,indezenatuurlijke groepsgrootte,de
Peruviaansekustmetstrand,rotsenmeterosiekanaleneneengolvendebinnenzee.Het
gaatomeenhalvehectaremetzesmeterhoge
klippeneneenpaddateerstoverendoorde
klippenlooptnaarbovenendantotdriemeter
onderdegrondafdaalt, waareenexpositieruimteverrijstenwaardepinguïnsdooreen
grootraamonderwater tezienzijn.Detentoonstellinglaateenpinguïnschoolklas eneen
-woonkamerzien.Opongedwongen wijze
kunnen,metnamejonge,kinderen alleservarenoverdeHumboldt-pinguïns.
DEpresentatie'Akjedekraanopendraait...'Iaathet
watergebruikdoordemetuinalzijnfacettenzien.

rengevoeligvoorhetthema.Kinderenin
Nederlandzijndewereldburgers vandetoekomst.Daaromishetvanbelangeenmondiale
benaderingteintegreren inhetthemawater.
DeNederlandsesamenlevingiseenmulticulturelesamenlevingendebetekenisvanenhet

Waterpaviljoen Wallanganda
Wallangandaiseenmythischegoduitde
Aboriginal-cultuur. Hijbeslisteoverhetontstaanvanlevenopaardedoorwateropdeaardslangtesprenkelen.Waterpaviljoen Wallangandageefreen21eeeuwsbeeldvandelevende
natuur metnadrukophetonlosmakelijke
samengaanvanwaterenlevenopaarde.Water
speeltdehoofdrol inhetverhaalvanhetleven
endaarmeeinhetverhaalvanonszelfende

helelevendenatuur.Ophetgebiedvanwater
valtveeltezien,tevoelenenuitteleggen.Dat
gebeurtopeencreatieve,interactieve manier
op3500vierkantemeteroppervlakte,metverschillendegrapjesenspelenoverwetenswaardigheden.Ineentijdmachine ervarenbezoekershoeimmenslanghetlevenerovergedaan
heeft omzichteontwikkelen totdehuidige
diversiteitencomplexiteit.Intweetheaters,
gescheidendooreenoceanischelandschap,
zijndemeestrecentewetenschappelijke discussiesoverdeplaatsvanhetontstaanvanhet
leventevolgen.Debezoekerwordtmeegenomenindegrotekringloopvanhetwaterin
onsheelal.
Alsje de kraan opendraait...
Inhetwaterpaviljoen Wallanganda heeft
Waterleidingmaatschappij Drentheeenpermanentetentoonstellingvanzo'n300vierkantemeteringerichtmetdenaam'Alsjede
kraanopendraait...'Dezetentoonstellingover
hetwaterverbruik vandemenskwamtot
standinnauwesamenwerkingmethetWaterschapVeltenVecht.Deanderepresentatiesin
hetwaterpaviljoen zijn doorhetNoorderDierenpark ingericht.Indepresentatiezijnde
activiteiten vanWMDenWaterschapVelt&
Vechtopeenmoderne,aantrekkelijke wijze
vormgegeven vooreenbreedpubliek.Een
belangrijkgegevenhierbij isuiteraarddekleinekringloop.Behalvedrinkwater hebbenwe
daarbijooktemakenmetafvalwater enwaterbeheersing,detakenvanhetwaterschap.
Wateriseenproducrdatgeleendwordtuitde
grotekringloop.Uitgangspunt isdekringloop
zoveelmogelijk ongestoordtelaten.Het
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Nijlpaardendeponerenhetgrootstedeelvanhunontlastingin Retwater.Aangeziendezedikhuidenveeleten,producerenzeookveelmest:perdierzo'n60tot70kiloperdag.Dat bekent
voordekuddeinEmmertbijna 1000kiloperdag.

ingrijpen door demens ingrijpen moet dus
worden beperkt. Daar waar water nodig iszal
het opdegoede plekuit dekringloop gewonnen moeten worden, zodat het natuurlijk
milieu nietgeschaad wordt.Nadat het water
gebruikt is,wordt het teruggebracht in de
kringloop met eenzelfde kwaliteit als voorheen. Lenenvan water uit degrote kringloop
ishetgoedewoord.Waterbeheer en waterwerken zullen in de toekomst nog belangrijker
worden dan zein het verleden al waren.

Living Machine en Waterfabriek
Vanuit de tentoonstelling lopen bezoekers
naar deLivingMachine en de Waterfabriek.
Daar zijn presentaties om dezuiveringsprocessenaan het publiekduidelijk temaken.In de
LivingMachine kunnen bezoekers door grote
kijkglazen de wortelzone vande Living
Machine en het bezinkingsproces zien. Natuur
en techniek werken samen om dedieren en de
dierentuin vangoed water tevoorzien.In de
Waterfabriek kan debezoeker een belangrijk
deelvandezuiveringsprocessen van het
NoorderDierenpark bekijken.
Daar isookdecentrale besturing van
zoweldewaterfabriek zelfalsde centrale
besturing van dedrinkwatervoorziening voor
zuidoost-Drenthe op eengroot beeldscherm
tevolgen.Ookdebesturing van de gietwater1
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en industriewaterstations zijn vanuit deze
centralecommandopost zichtbaar.

Dehogehellingenlangshetpadnaarhetwaterpaviljoen
zijnbegroeidmetAraucanabomen.Daarlevendeschuwe
pudus,heelkleinehertjesdievoorkomenindeuitlopersvan
deAndesinChili.

Waterverbruikers van de toekomst
KofiAnnan:"Wekunnen niet buiten zoet
water, het isonvervangbaar: erzijn geen surrogaten voor.En het isgevoelig:menselijke activiteiten zijn vangrote invloed opde kwantiteit
en de kwaliteit van het beschikbare zoet water.
Toegang tot een bestendige,schone en toereikende bron van zoetwater iseen fundamenteel
vereistevoordeoverleving,het welzijn en de
sociaal-economische ontwikkeling vande hele
mensheid.Dejongeren van nu zijn de waterverbruikers van detoekomst. Bovendien houdenjongeren indrukken langer vastdan ouderen".
De21eeeuw isuitgeroepen tot de eeuw
van het waterprobleem. Wateroverlast, watersnoodrampen, watertekort, waterzuivering,
waterbeheersing...water iseen mondiaal thema. Kennis van en ervaringmet water zijn dan
ookvangrote waarde.Het waterpaviljoen Wallanganda iseenplekwaarjong en oud op een
creatieve manier kan spelen met en leren over
water. Educatie dus door recreatie,maar ook
belevingen plezier.

