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Aanleiding 
Dit werkbezoek is georganiseerd om in gesprek te gaan met jongeren die wonen, werken en studeren 

in ons gebied. Het doel van de avond was tweeledig: droombeelden en ideeën ophalen bij onze 

bewoners van de toekomst en het installeren van de waterraad: dertien enthousiaste jongeren die een 

heel jaar met de organisatie meedenken en praten over het waterbeheerprogramma en ons werk, en 

over participatie en communicatie.  

 

Plenair gesprek 
Deze sessie vond in een hybride vorm plaats, zowel op kantoor in Houten als digitaal. De Kiesmannen 

traden op als moderatoren en presentatoren. Hoogheemraad Els Otterman opende de avond waarna 

Kiesmannen Jochem en Dylan op een interactieve manier aan de slag gingen met het publiek. Aan de 

hand van een filmpje werd bekendheid van HDSR getest: kent de gemiddelde Utrechter het 

waterschap?  

 

Ons eigen duo commissielid Christine Pleijsier kwam aan het woord. Sinds 2019 is zij onderdeel van 

het AB. Ze geeft mee aan de waterraadsleden: “als jongere heb je zeker een stem, je kunt grote 

invloed hebben als je die stem laat horen. Bel een politicus gewoon op als je een idee hebt!”. Hierna 

stelden de Kiesmannen de waterraad op de proef. Hoeveel weten zij eigenlijk over (het werk van) het 

waterschap?  

 

Installatie Waterraad 
De dijkgraaf Jeroen Haan nam de deelnemers mee in het verhaal van de Hensbeker en het belang 

van het werk dat het waterschap doet. Hij installeerde vervolgens de Waterraad de aanwezigen 

hieven digitaal het glas ‘op de groei en bloei van HDSR’. 

 

Deelsessies 
Na dit plechtige moment startten we de inhoudelijke sessies: in break out rooms gingen bestuurders 

en jongeren samen aan de slag met de vragen:  

 

1. Wat is jullie droombeeld richting 2027?  
 

Voldoende water van goede kwaliteit, een duurzame leefomgeving waarin er voldoende ruimte is voor 

zowel woningen als groen. Nieuwe woningen zijn in harmonie met de natuur en cultureel erfgoed. 

Voor het stedelijk gebied is het belangrijk dat er voldoende waterberging en drinkwatertappunten 

aanwezig zijn. Ook een goede aanpak van droogte is van belang. Het lijkt vanzelfsprekend dat het 

waterschap zich blijft bezig houden met waterveiligheid naast dat het waterschap zich taken als 

waterbewustzijn en duurzaamheid steeds meer eigen maakt. Ook is het inzetten op een circulaire stad 

en landbouw een wens.  

 

2. Wat zijn de rollen van bewoners en het waterschap nu en richting 2027? 
 

Belangrijk is dat de bewoner verantwoordelijk is en waterbewust leeft, met kennis van het 

waterschapswerk. Het waterschap kan inzetten op meer bewustwording en het verstrekken van 

subsidies om bewoners te stimuleren om bijvoorbeeld een regenton aan te schaffen of een groen dak 

aan te leggen. Een combinatie van top-down regels en bottom-up initiatieven faciliteren is nodig. Geef 



bewoners handvatten om zelf ook iets te kunnen doen en haal daarvoor perspectieven op. Investeer 

in meer kennis bij bewoners, dat mist vaak, en in een effectievere kennisuitwisseling. Hoe bereikbaar 

is de informatie en hoe wordt het gebracht? Zet scholen in en verenigingen die al betrokken zijn! Er 

zijn ideeën genoeg bij de waterraad op dit punt!  

  

3. Wat hebben bewoners van de toekomst en het waterschap nodig om dit te 

realiseren? 
 

Verbinding leggen met elkaar en met andere organisaties, zoals de bouw en natuurbeheer, maar ook 

provincies en het rijk. Meer kennis. Het waterschap moet ook eigen zaken goed op orde houden, het 

regionale waterbeheer. En niet alleen blijven discussiëren, maar snel beslissingen nemen en 

maatregelen, want klimaatverandering vraagt nu actie. De zichtbaarheid en bekendheid van het 

waterschap vergroten, bijvoorbeeld via een bewustwordingscampagne en lesmateriaal op onder 

andere scholen en universiteiten, via youtube en het inzetten van influencers, games, documentaires, 

festivals etc.  

 

De jeugd deelt de wens voor het waterschap van de toekomst  
 

‘'Ik hoop dat het waterschap in 2027 niet alles meer alleen hoeft te doen, maar dat zij dit samen 

kunnen doen met de inwoners van het HDSR-gebied! Ik hoop ook dat zij net zo succesvol blijven als 

zij nu zijn, alle kerntaken van het waterschap worden met succes uitgevoerd en dat dit in de toekomst 

net zo succesvol, veilig en misschien nog milieubewuster. En mijn grootste droom is dat HDSR meer 

waardering krijgt vanuit het gebied voor het harde werk dat er dag in dag uit verricht wordt’’ 

 

‘’Wat ik zou willen in een ’toekomstige wereld  is dat 80% van de mensen weet wat het waterschap 

doet en participeert in de activiteiten die er bij het waterschap aan de gang zijn!’’ 

 

‘’Ik wens dat er in de toekomst nog steeds veel natuur is, dat er ondanks de droge zomers nog 

genoeg drinkwater is, dat er meer draagvlak is voor water in de toekomst en dat vervuiling van bodem 

en water wordt tegengegaan. Samen komen we er wel!’’ 

 

‘’In 2027 hoop ik dat het waterschap, samen met de Nederlandse bevolking, de droom van 

duurzaamheid heeft verwezenlijkt. Iedereen weet wat hij/zij zelf kan bijdragen, waarbij het waterschap 

het voortouw neemt.’’ 

 

‘’Voor de toekomst van de waterschappen wens ik een duurzame samenwerking die zich verbreedt tot 

verschillende leeftijden, schaalniveaus en instanties voor een optimaal resultaat.’’ 

 

 

Afsluiting 
Nadat deze wensen waren gedeeld, keken Paul Bakker (Duo commissielid) en Tamar Olthof 

(jeugdbestuurder) samen terug op de bijeenkomst. Een mooie avond en Tamar roept op tot actie, 

spreekt de wens uit dat de huidige waterschappers en het bestuur keuzes maakt die keuzes maakt die 

ons helpen voor de toekomst. Jeroen sluit af en Floris deelt zijn spoken word met ons: een 

waterschapsgedicht! 
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