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Beste lezer,
 

Leuk dat u weer de tijd neemt om onze nieuwsbrief te lezen. Dit is
de derde editie. Ook deze keer hebben we samen met ons team

weer veel interessante en leuke stukken over en van de
jeugdbestuurders bij elkaar verzameld.
Heeft u tips? Laat het dan vooral weten.

 
Veel leesplezier!

 
Het JWB-nieuwsbriefteam 
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druk, druk, druk

15 september
Internationale dag van

democratie

6 september

Duurzame dinsdag

3 september

Verjaardag Wilhelmine
2 juli
Dag van de 

      samenwerking

5 augustus
Verjaardag Rens

12 augustus
Internationale dag

van de jeugd

19 augustus

Dag van de honingbij

Start verspillingsvrije week
12 september

Het inwerkprogramma

Interview 
Pagina 8
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waterschapsweeekend in juni 
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Jeugdwaterschapsweekend in waterschap

rivierenland

Het weekend begon op vrijdag 10 juni in het WICC in
Wageningen. Daar ontmoetten alle jeugdbestuurders
elkaar en was het tijd om te beginnen met het
weekend. Eerst kregen we een presentatie van Wouter
Pronk van Waterschap Limburg over een
samenwerking met Freek Vonk. Daarna begon
natuurlijk het belangrijkste van het hele weekend: de
verkiezingen voor de nieuwe jeugddijkgraaf. Na het
serieuze gedeelte op de avond was er natuurlijk
ruimte voor gezelligheid!

De volgende ochtend moesten de
jeugdbestuurders vroeg uit de veren om op
excursie te gaan door het prachtige landschap van
Waterschap Rivierenland. We begonnen met een
interessant verhaal van Yvette Pas over de
dijkteruglegging in Nijmegen. Daarna zijn we op
bezoek geweest bij een fruitteelt bedrijf gevolgd
door een lunch in de bus. 

Op 10 en 11 juni vond alweer het tweede weekend van het jaar
plaats in Wageningen. Tijdens dit weekend waren de

verkiezingen voor de nieuwe jeugddijkgraaf en hebben we een
excursie gemaakt door het prachtige landschap van het

Waterschap Rivierenland. 
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De jeugdwaterschappers werden in 2 groepen
opgedeeld om een escapespel te doen in fort
Pannerden. Beide groepen hebben het escapespel af
weten te maken! Na het escapespel mochten we nog
met een kanon schieten en vervolgens kwam het einde
van het weekend helaas in zicht. De jeugdbestuurders
namen afscheid van elkaar en kijken terug op een
geweldig weekend dat wederom voor herhaling vatbaar
is.
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Een nieuw onderdeel bij het Jeugdwaterschap is het inwerkprogramma voor nieuwe
jeugdbestuuders. Als nieuweling in de waterwereld kan er veel op iemand afgekomen.

Via het inwerkprogramma willen we het een stukje makkelijker maken. Het
inwerkprogramma bestaat uit verschillende onderdelen die in de loop van de tijd

gelanceerd worden.
 
 
 

Het inwerkprogramma

Folder
In de folder staat in beschreven wie wij zijn en wat
wij doen. Door middel van leuke foto's willen we
de nieuwe jeugdbestuuders een warm welkom
geven. In de folder staan ook de teams die er
binnen het Jeugdwaterschap zijn opgericht. De
contactgegevens van de begeleiders en afspraken
zijn er ook in verwerkt.

Vriendenboekje
Om alle jeugdbestuuders te leren
kennen, is er een vriendenboekje
gemaakt. Hiermee gaan we terug de
tijd in, maar via de online versie kan je
iedereen alvast leren kennen. 

Buddysysteem
Een persoon waar je altijd je vragen en ideeën
mee kunt uitwisselen maar ook online alvast wat
kennis mee te nemen. Om het eerste
werkweekend wat minder spannend te maken,
wordt er een koppel gemaakt met een ervaren
jeugdbestuuder.

Informatieve presentatie
Nadat de folder en het vriendenboekje
zijn gelanceerd gaan we aan de slag
met een informatieve presentatie om
alvast meer te leren over het
waterschap.



Naam: Darian tetterode Ravestein

 
Mijn waterschap :  Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Kleur haar :  Blond
Kleur ogen :  Groen/blauw
Broers, zussen: 2 zusjes
Favoriete schoolvak :  Economie

Favoriete sport :  Waterpolo

Favoriete boek :  Harry Potter
Favoriete film :  Wolf of Wall Street 
 
Favoriete muziek :  Klassieke muziek

Lievelingskleur :  Rood 
Favorieten eten :  Pannenkoeken
Dit wil ik worden :  Iets in de financiële
sector

Hobby’s :  Waterpolo en piano

Dit hoop ik te leren/beleven bij het
waterschap :  Hoe je een grote belangrijke
organisatie draaiende houdt en hoe je de
burgers vertelt bij de werkzaamheden.

Vriendenboekje
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Interview Van dijkgraaf tot dijkgraaf

 https: / /youtu.be/DK65qD64v18

Julia Goets had samen met Annemarie Moons een interview van
Dijkgraaf tot Dijkgraaf. Annemarie Moons is voorzitter van de

schoolorganisatie Yuverta waar Julia de opleiding
watermangement volgt. Zij was voorheen dijkgraaf van een

waterschap. Tijdens het interview is de kennis getest van allebei.
Verder is er uitgelegd wat een Dijkgraaf en Jeugddijkgraaf gemeen

hebben en nog veel meer.
 
 

Bekijk het filmpje via de link hieronder!



Typisch uit Elburg
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 Sinds mijn geboorte woon ik al in het vestingstadje,
Hanzestadje, vissersplaatsje Elburg. Elburg heeft iets
minderdan 24.000 inwoners. Jaarlijks slenteren een

hele hoop toeristen door de vesting en langs de
haven van Elburg, om vervolgens een ijsje te halen

bij de, natuurlijk Italiaanse, ijsverkoop. 

Wilhelmine Rambonnet, Waterschap Vallei en Veluwe

Als je liever uit de buurt van het drukke stadje Elburg blijft, kun je
ook een van de vele wandel- of fietsroutes nemen die in de

omgeving lopen. Je kunt bijvoorbeeld langs de landgoederen
Schouwenburg, Zwaluwenburg en Old Putten fietsen. Lekker

wandelen kan ook door een natuurgebiedje dat is aangelegd door
Waterschap Vallei en Veluwe! Bruisend van de natuur, kom je weer

helemaal ontspannen het gebied uitgelopen.

De inwoners zelf vermaken zich vooral met het
relatief grote aantal sportclubs. Zo kun je

voetballen, tennissen, korfballen, turnen, zeilen
of een instrument bespelen bij de muziekschool.

Zelf vind ik het leukste van Elburg dat het aan
het Veluwemeer en Drontermeer ligt, waar ik

wekelijks op zeil vanuit de zeilvereniging.
Watersporten verkrijgen sowieso mijn voorkeur,

ik zit daarnaast ook op wedstrijdzwemmen. 



Waterschap vs droogte
De waterschappen zi jn al  een lange t i jd bezig met verschil lende maatregelen om de
effecten van de droogte op bi jvoorbeeld de grondwaterstanden zo klein mogeli jk  te
houden.  Er  is  gemiddeld tot  dusver genoeg water ,  al leen vaak niet  op de juiste plek of
op het  juiste moment .  Dat betekent dat  de waterschappen niet  al leen prioriteit  moeten
geven aan het  aan-  en afvoeren van water ,  maar ook aan het  vasthouden en bufferen
van water .  De waterschappen werken dan ook hard aan dat  laatste .  Ze kiezen er
bi jvoorbeeld vaker voor om de waterpeilen langer hoog te houden en minder water af
te voeren.
Ook worden er  steeds meer waterbergingsgebieden aangelegd,  zodat regenwater beter
kan worden opgevangen.  Zo heeft  waterschap Drents  Overi jsselse Delta in de
gemeente Staphorst  19 ki lometer aan sloten verbreed en 4 hectare waterberging
aangelegd.  Ook zi jn er  8 droogtestuwtjes gemaakt om de regen die valt  langer vast  te
houden en hiermee het grondwater aan te vullen.

De vorige zomers
De vorige zomers vielen qua droogte relat ief  mee.  Alleen de
zomers van 2003,  2018 en 2020 staan in het  l i jst je  van de top
10 droogste zomers .  Dit  is  al leen geen reden om te zeggen
dat er  geen droogte optreedt .  2019 was nameli jk  ook een
droge zomer waar de waterstanden laag waren en de bomen
hun bladeren verloren.  In  al le stat ist ieken zien we dat het
neerslagtekort  toeneemt en er  meer neerslagtekorten zi jn
dan ‘normaal ’ .  Er  is  een kans dat  het  in de toekomst droger
wordt .  In  twee van de vier  kl imaatscenario’s  uit  2014 wordt
Nederland droger .  De andere twee scenario’s  geven niet  of
nauweli jks  toename van droogte.  Er  wordt momenteel  veel
onderzoek gedaan om meer inzicht  te kr i jgen in de kans op
drogere zomers in de toekomst .  Wat zeker is ,  is  dat  Zuid-
Europa droger wordt en Noord-Europa natter .  Nederland zit
daar precies tussenin en het  kan nog beide kanten op gaan.

pagina 11

Droogte aanstaande: hoe komen we de zomer door?

Ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Als er simpelweg minder water is dan dat we nodig
hebben, spreken we van een watertekort. Dit kan zorgen voor verschillende problemen.

Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door
nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig maatregelen. Maar welke maatregelen? Hoe komen

we de droge zomer door?

Door:  Rens Schapendonk (Waterschap De dommel)
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wist je dat?

Jij  tegen de droogte
Tegenover de grote maatregelen zoals  het  laten meanderen van de beken en r ivieren,
staan er  ook kleine maatregelen.  Maatregelen die je  zelf  kan treffen om de droogte
enigszins tegen te gaan.  Zo kunnen de plantjes in je  tuin gewoon groeien zonder
bi jvoorbeeld het  schaarse drinkwater te gebruiken.  Maar over welke maatregelen
hebben we het  dan?
Een aantal  maatregelen zi jn er  al  erg bekend.  Zoals  het  5-minuten-douchen en het
gebruiken van een regenton.  Maar er  zi jn ook nog maatregelen waar je  vast  nog niet
over na hebt gedacht .  Was bi jvoorbeeld je mountainbike of  auto niet  met kraanwater
maar met regenwater uit  de regenton in je  tuin .  Of  vervang je tuinpad van tegels  naar
een tuinpad van grind om het water zo goed mogeli jk  weg te laten trekken in de grond.
Het zi jn juist  de kleine maatregelen die het  verschil  maken,  helemaal als  je  het  samen
doet .  Samen tegen de droogte,  samen voor een minder droge toekomst .  

Er een landelijk

Managementteam

Watertekorten

(MTW) is?



Druk, druk, druk
De jeugdbestuurders hebben niet stilgezeten...

pagina 13


