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Beste lezer,
Allereerst de allerbeste wensen voor 2022!

Wat fijn dat u de tijd neemt om de eerste nieuwsbrief van het
Jeugdwaterschap te lezen. Dankzij het idee van onze nieuwe

jeugddijkgraaf Julia Goets hebben we voor het eerst in de jaren dat het
Jeugdwaterschap bestaat een nieuwsbrief. Via deze weg willen we

graag in beeld brengen wat het Jeugdwaterschap allemaal doet en waar
we zoal mee bezig zijn. We hopen met de nieuwsbrief meer mensen te

bereiken en onze visie en doelen te delen.
Heeft u opmerkingen of ideeën? Laat het dan vooral weten. Voor ons is
de nieuwsbrief ook helemaal nieuw, dus alle tips en tops zijn welkom!

Veel leesplezier!
 

Het JWB-nieuwsbriefteam 
 

9 januari

Verjaardag Carine

11 Februari

Warme truiendag
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22 maart

 Wereldwaterdag

3 maart

Verjaardag Nilles

20 maart

Verjaardag Fien

23 maart

Verjaardag Thomas

23 maart

Wereld
Meteorologiedag

4 - 5 februari

Waterschapweekend

2 februari

Wereld 
Waterlandendag

27 februari

Internationale dag
van de ijsbeer

Het elk jaar op 22

maart wereldwijd

de dag van het

water is?

wist je dat?



Naam: Benthe Kooiman

Geboortedatum :  23 december 2004
Mijn waterschap :  Hollandse Delta
Kleur haar :  bruin
Kleur ogen :  bruin
Broers, zussen :  4 broertjes en 5 zusjes

Favoriete schoolvak :  NLT (natuur, leven,
technologie)

Favoriete sporten :  kickboksen, skaten en
wielrennen

Favoriete boek :  Narnia
Favoriete film :  Ratatouille
Favoriete muziek :  Burgeon
Lievelingskleur :  groen
Favorieten eten :  Thaise kip
Dit wil ik worden :  tandarts

Hobby’s :  skateboarden, longboarden,
wielrennen, kickboksen, skaten, lezen en
met kinderen bezig zijn

Dit hoop ik te leren/beleven bij het
waterschap :  ik hoop op een hele gezellige
tijd waarin ik veel nieuwe mensen leer
kennen en leuke dingen mag doen zoals
presentaties geven op scholen.

Vriendenboekje

 

pagina 3



Terugblik inhuldiging 

Jeugddijkgraaf Julia Goets

 
Op 15 oktober ben ik (Julia Goets) ingehuldigd als jeugddijkgraaf van Nederland. Een eer dat ik
voor deze mooi functie ben gevraagd en ik ga mijzelf aankomend  jaar ook honderd procent er

voor inzetten. Zelf ben ik al ongeveer 2,5 jaar met heel veel plezier jeugdbestuurder van
Waterschap Aa en Maas. 

 
 

Tijdens de algemene bestuursvergadering van Waterschap
Aa en maas werd ik beëdigd. Mijn oma´s, vriendinnen en het
gezin mocht hierbij aanwezig zijn. Ook waren de begeleiders
en een jeugdbestuurder aanwezig. Via de computer was mijn
mentor aanwezig. De functie Jeugddijkgraaf werd
overgedragen door de oud-jeugddijkgraven Mick Cruijf en
Judith Meurs. Naar een mooie speech van Bram Rosenbrand    
(Begeleider Jeugdwaterschap) en de oud-jeugddijkgraven
mocht ik de eed af gaan leggen. Deze werd door dijkgraaf
Mario Jacobs voorgedragen. Daarna mocht ik mijn speech
beginnen die begon met de TikTok die ik gemaakt had om uit
te leggen wat een jeugddijkgraaf is. Daarna mocht ik
vertellen over wat ik allemaal van plan was aankomend jaar. 

Zelf  had ik  nooit  gedacht dat  na de inhuldiging zoveel  media
aandacht trok.  Brabants Dagblad,  Financieel  Dagblad,  vakbladen,
kleine kranten en enkele interviews(zoals  de innovatie estafette) .
Het hoogtepunt was dan ook wel  NOS Stories ;  een Instagram account
met bi jna 1 mil joen volgers  dat  vooral  op jongeren gericht  is .
Hiermee konden we onze opdracht om jongeren te betrekken bi j  het
werk van waterschappen goed vervullen.  Naast  een workshop die ik
mocht geven op Netwerkdag Watercris is  om te vertellen hoe
waterbewustzi jn bi j  jongeren heerst ,  ben ik  binnen Waterschap Aa en
Maas ook nog pad geweest  met de Dijkgraaf  bi j  het  Regionale
Commissie Distr ict  Raam.

Wat  u  nu  leest  was  een  van  de  doelen  die  ik  had.  Bi j  het  Jeugdwaterschap

werd  het  de  hoogste  t i jd  voor  een  nieuwsbrief ,  waarbi j  wij

geïnteresseerden  kunnen  infomeren  over  wat  wij  doen  en  waar  wij  al lemaal

mee  bezig  zi jn .  Verder  hoop  ik  de  samenwerking  binnen  het

Jeugdwaterschap  te  verbeteren,  zodat  nog  meer  jongeren  leren  over  het

werk  van  de  waterschappen  en  hoe  belangri jk  en  gevaarl i jk  water  wel  niet

kan  zi jn .  Als  middel  wil  ik  graag  hiervoor  social  media  inzetten.

Wat wil ik bereiken?

De maanden later

De dag van de inhuldiging 

wist je dat?Julia al bijna 3 jaarjeugbestuurder is?
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Een  feestdag  die  eigenl i jk  al leen  maar  in  Leiden

wordt  gevierd  is  Leidens  Ontzet  op  3  oktober .  Op

deze  dag  wordt  gevierd  dat  de  Spanjaarden  in  1574

de  Leidenaren  met  rust  l ieten.  De  meeste  mensen

gebruiken  het  nu  echter  meer  als  excuus  voor  een

feest je .

Typisch uit leiden 
De woonplaats van jeugdbestuuder Daniel Boers van waterschap Rijnland is Leiden.

Hij neemt jou mee op bezoek in zijn woonplaats.

Leiden  is  de  geboorteplaats  van  een  heleboel

bekende  mensen.  Denk  aan  Rembrandt  van  Ri jn,

Jochem  Myer  en  nog  veel  andere  bekende  namen.

Naast  dat  er  een  heleboel  bekende  personen

vandaan  komen,  is  het  ook  nog  een  hele  mooie  stad.

Leiden  heeft  een  groot  deel  van  zi jn  welvaart  te  danken

aan  de  handel  in  de  17e  eeuw.  Dat  is  op  veel  verschi l lende

plekken  terug  te  zien  in  de  stad.  Zo  heeft  Leiden  veel

grachten,  museum  Boerhave  en  de  Lakenhal .  Deze

welvaartskenmerken  staan  al lemaal  symbool  voor  dingen

die  in  Leiden  vroeger  vaak  nodig  waren.

In  Leiden  zi jn  er  al ler lei  soorten  vermaak.  Er  zi jn

veel  leuke  horeca,  gezel l ige  winkelstraten  en  er

zi jn  veel  soorten  tours  die  je  door  de  stad  kan

maken.  Maar  er  zi jn  ook  veel  andere  dingen  waar

je  in  de  winter  en  in  de  zomer  gebruik  van  kunt

maken.  Zo  kan  je  in  de  zomer  varen  in  de

grachten,  waar  je  in  de  winter  dan  ju ist  op  kan

schaatsen.  

 Al  met  al  is  water  erg  belangri jk  in  Leiden  en

wil len  mensen  er  veel  aan  doen  om  water  zi jn

belangri jke  rol  te  laten  spelen  in  de  stad.  

Leiden rond

800 is

opgericht?

WIst je dat

WIst je dat?HetHoogheemraadschap
van Rijnland in Leidengevestigd is?

 

WIst je dat?
Leiden na Amsterdam
de meeste grachten

heeft?
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KNMI Klimaatsignaal
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Daarnaast blijkt uit het nieuwe

onderzoek dat de zwaarste

zomerbuien extremer worden,

waarbij ook de kans op valwinden

(sterke luchtstroom die lucht met

een hoge dichtheid vervoert)

toeneemt. 

Naast de extreme buien kent de

Nederlandse zomer ook een ander

gezicht: dat van droogte. De kans op

droge lentes en zomers is groter

geworden. In het binnenland komt

deze toename door

klimaatverandering. Ons klimaat

schuift steeds meer richting het

klimaat van Zuid-Europa op. 

Een toename van droge lentes en
zomers, een stijging van de
zeespiegel en meer extreme zomerse
buien vormen de klimaatrisico’s voor
ons nu nog prachtige Nederland. Met
het rapport Klimaatsignaal’21 wordt
de urgentie van de zich snel
voltrekkende klimaatverandering
duidelijk. Klimaatsignaal ‘21 is
gebaseerd op het laatste IPCC-
rapport - dat in augustus 2021 is
verschenen - en eigen onderzoek van
het KNMI. 

Wat staat er in het rapport?
Dit KNMI Klimaatsignaal’21

informeert over nieuwe inzichten uit

de tot nu toe gepubliceerde IPCC-

rapporten (rapporten van het

klimaatpanel van de VN). De nieuwe

klimaatscenario’s voor Nederland

verschijnen naar verwachting in pas

2023, maar in dit rapport is al

duidelijk te zien dat we met een grote

uitdaging zitten. In dit rapport ligt de

focus op waargenomen trends en

veranderingen in inzichten rond een

aantal thema’s. 

Zo laten de toekomstscenario’s een

grotere zeespiegelstijging zien dan

voorheen. Als we de uitstoot van

broeikasgassen niet verminderen

kan de zeespiegel voor de

Nederlandse kust rond 2100 met 1,2

meter stijgen ten opzichte van begin

deze eeuw. Als het smelten van de

Antarctische IJskap op de Zuidpool

versnelt, komt zelfs de 2 meter

zeespiegelstijging in 2100 in zicht. 

De sterkere opwarming van het

noordpoolgebied speelt mogelijk

een rol in de grotere kans op

langdurige droogte of hitte. We

kunnen namelijk langer met

hetzelfde weertype te maken krijgen

doordat de straalstroom (baan met

hoge windsnelheden op circa 10

kilometer hoogte) mogelijk zwakker

wordt door een afname van het

temperatuurverschil tussen pool en

tropen. 

WIst je dat?Er door de VN 17doelen zijn opgesteld
om van de wereld een
betere plek te makenin 2030?

 



De Unie van Waterschappen pleit ook

voor het stimuleren van de aanleg van

klimaatbuffers, de oprichting van een

nationaal programma voor

bodemdaling en een Deltafonds dat

meegroeit met de opgaven van de

waterbeheerders. Zo’n soort fonds wil

Rutte lV realiseren: maar liefst 35

miljard zit er in de pot waar

waterschappen als het goed is ook

aanspraak op kunnen maken. Buiten

een fonds zijn er ingrijpende keuzes

nodig in de ruimtelijke inrichting van

Nederland om schade en overlast te

beperken. Geef het water de ruimte,

anders zullen de overstromingen in

Limburg, niet de enige zijn.

Welke effecten?
10 januari staat er een nieuw kabinet

op het bordes die in het

regeerakkoord hebben gezegd meer

geld en meer moeite in het reduceren

van klimaatverandering te steken. Dit

met een nieuwe minister van Klimaat

en Energie (D66), een minister voor

Economische Zaken en klimaat (VVD)

en een minister voor Natuur en

Stikstof (VVD). Klimaatsignaal ‘21

kaart weer eens aan dat er dringende

maatregelen getroffen moeten

worden. 

Dit rapport zal de grondlegger

worden voor nieuw klimaatbeleid die

de kersverse minister voor K&E zal

maken. Hoewel er niet perse

oplossingen passend bij Nederland

worden gegeven, is het nu wel

duidelijk dat er harde maatregelen

nodig zijn. Het zal geen makkelijke

taak worden voor de nieuwe minister,

maar het is wel broodnodig.

Werk voor het waterschap
Het rapport van het KNMI bevestigt

wat de waterschappen al in de

dagelijkse praktijk merken:

Nederland heeft in toenemende mate

te maken met extreem weer. Een

goed voorbeeld zijn de

overstromingen in Limburg

afgelopen zomer. De waterschappen

investeren jaarlijks daarom 1,8 miljard

euro in het klimaatbestendig maken

van Nederland. 

wist je dat?

Mensen in Europa

ongeveer 190 liter

water per dag

verbruiken?
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Geschreven door Rens Schapendonk
Jeugdbestuurder van Waterschap de Dommel



de Avonturen van Merel FIets
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Na twee jaar zit mijn tijd als jeugdbestuurder van het Wetterskip Fryslân er helaas op. Ik heb
ongelofelijk veel meegemaakt en kijk terug op een leuke en leerzame periode. Het doel en
de missie om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en betrekken is zeker geslaagd! 

Ondanks corona heb ik gelukkig toch veel kunnen doen. Online

waren we erg actief. Met het social media team, dat Julia en ik

samen begonnen waren, vergaderden we elke week voor posts en

ideeën! Helaas zijn veel activiteiten online geweest of afgelast, toch

ben ik blij met alle dingen die wel door hebben kunnen gaan!

Naast alle superleuke, leerzame en gezellige weekenden vond ik het

Nationaal Deltacongres in Goes van 2019 het meest indrukwekkend.

Vanuit Leeuwarden was dat een flinke reis! Ik was toen nog maar net

een maand jeugdbestuurder en dit was een van de eerste activiteiten

die ik zonder mijn voorganger Melissa deed. Het was zowel mega

gezellig met de andere jeugdbestuurders, alsook heb ik daar heel

veel nieuwe dingen geleerd; over de waterwereld, netwerken en ons

laten zien als jongere generatie! Samen met Julia gingen we alle

gesprekken aan en hebben we met tientallen mensen gepraat. Ook

dit jaar was het Deltacongres in Maastricht zeker weer geslaagd! Dit

keer was ik daar samen met Fien en mochten we zelfs onze visie

delen tijdens een van de parallelsessies!

In mei dit jaar heb ik samen met een aantal andere

jongeren advies mogen geven op het concept van

het Deltaplan. Dit was voor mij een pittig en

uitdagend stuk om door te nemen, maar als

jongerengeneratie hebben we goed onze tips en

ideeën kunnen meegeven aan de Deltacommissaris

Peter Glas!



 

Kortom, ik kijk terug op een hele leuke tijd die ik nooit zal vergeten! Het Jeugdwaterschap heeft

een heel speciaal plekje in mijn hart en de waterwereld laat mij ook niet meer los! Bedankt

iedereen en we houden contact! 

 

Merel Fiets

Ik merk dat ik ben veranderd en gegroeid als

persoon. Mijn eerste weekend was ik nog best

verlegen en ook bang voor presenteren. Ook

vond ik in het begin toespraakjes en interviews

met de media heel spannend! Maar na elke

speech of gastles die ik deed werd het makkelijker

en steeds leuker! Ik heb hier veel van geleerd en

vind nu op school presenteren ook helemaal

prima: juist hartstikke leuk! 

Ook kijk ik, nu ik de waterschappen ken, op een hele andere manier naar de

wereld. Iedereen zou moeten weten dat leven in Nederland helemaal niet

zo vanzelfsprekend is! Al helemaal nu we rekening moeten houden met de

onzekere toekomst van de gevolgen van klimaatverandering. Ik vind dat we

moeten blijven doorgaan met dit bewustzijn vergroten. Nu ik in de 5e klas

zit, ben ik ook aan het kijken naar studierichtingen. Wie weet wel iets met

water/duurzaamheid?
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Druk, druk, druk
De jeugdbestuurders hebben niet stilgezeten...
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Mijn leukste herinnering aan het waterschap zijn er eigenlijk heel veel. Ik heb

genoten van de overleggen, genoten van de weekendjes en genoten van de

gezelligheid. Het toppunt voor mij was dan toch wel het weekend in Texel waarbij

er veel dingen gebeurden die ontzettend grappig waren. Ik noem er 1. Want het

hoogtepunt was toch wel het moment dat een andere jeugdbestuurder een

weddenschap verloor en achter de huifkar aan moest rennen. Super grappig.

Mijn opvolger heet Shifra Loman. Ze is 14 jaar en woont in Nieuwerkerk, studeert

aan het Gymnasium op de GSR, Rotterdam. Is ontzettend enthousiast en zeker een

goede aanvulling op het Jeugdwaterschap.

Ik bedank iedereen voor de afgelopen jaren. En wens mijn opvolger veel succes toe!

Inco de Jong

Er is een tijd van komen en van gaan en de tijd van gaan is voor mij nu gekomen.

Na 2,5 jaar actief te zijn geweest als jeugdbestuurder, is het tijd voor een nieuw fris

gezicht. Voor ik haar voorstel, wil ik eerst even terugkijken op mijn periode. In wat ik

heb geleerd, wat ik nu ga doen, en wat mijn leukste herinnering is aan het

Jeugdwaterschap.

Ik heb in mijn periode ontzettend veel geleerd. Hoe je mensen kan bereiken op een

congres, hoe je vergadert, hoe je verzonnen plannen uitwerkt enz. Ook heb ik veel

geleerd van de bezoekjes aan de waterschappen. Helaas kon dit in de laatste 1,5

jaar niet doorgaan vanwege corona. 

Na mijn periode als jeugdbestuurder ga ik mij eerst focussen op school. Ik zit in mijn

examenjaar dus vandaar. Daarna is de bedoeling om naar het van Hall Larenstein

college te gaan in Velp en om daar tuinarchitect te worden.

Afscheid Jeugdbestuuders
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wist je dat?
Jeugdbestuurders

vroeg opstaan in de
weekenden om te
gaan zwemmen?

 

Na twee jaar als jeugdbestuurder zal ik helaas het stokje door geven. Ik heb mijn

functie de afgelopen twee jaar met veel plezier uitgevoerd. Door Corona konden

helaas weinig fysieke ontmoetingen plaatsvinden, maar online heb ik ze zoveel

mogelijk bijgewoond. Ook heb ik veel geleerd over een waterschap, vooral de

veelzijdigheid hiervan. De komende paar jaar zal ik hopelijk mijn Vwo-diploma

halen en zal ik mij blijven inzetten voor mijn andere bestuursfuncties op Texel. Zo

zal ik mij vanaf dit jaar hard gaan maken in de Mr van mijn school en hopelijk ook

vanaf maart in de gemeente politiek.

 

Ik wens mijn opvolger, Darian Ravestein veel succes! Het is belangrijk dat er

opvolgers blijven komen, want de functie als jeugdbestuurder staat onder druk.

Ik hoop dat deze groep nog lang zal blijven bestaan.

 

Thomas van der Vlerk


