
 
 
Het was fijn in Nieuwegein  
 
Op een zonnige dinsdagmiddag was het zo ver, de Waterraad, een raad bestaande uit een tiental 

jongeren (18-25 jaar) die HDSR gevraagd en ongevraagd advies geeft, kwam eindelijk fysiek 

bij elkaar en wel in de toepasselijke ‘raadszaal’ van Nieuwegein. De middag begon met 

gesprekjes en drankjes om elkaar te leren kennen en om op energie te komen. Vervolgens 

hadden we een praatje van Tom en Koen van Netwerk Water & Klimaat, die enthousiast 

vertelden over de Regionale Adaptatie Strategie die zij met 17 partijen, zowel gemeenten, het 

waterschap, als de provincie en de veiligheidsregio hebben samengesteld.  De aanwezigen 

Waterraders waren op dreef en stelden veel prikkelende vragen, die deels door Koen en Tom 

werden beantwoord en deels door andere Waterraders zelf. Nadat we zo gebabbeld en 

gediscussieerd hadden was het tijd voor actie! We vertrokken onder leiding van Laurens, van 

de gemeente Nieuwegein,  op onze fietsen om een tochtje door de stad te maken. We stopten 

op verschillende plekken, plekken in de stad alwaar adaptatie in volle gang is! Zo waren er op 

de eerste plek waar we stilhielden bijzondere planten te zien die middels kronkelende stalen 

buizen aan de muur bevestigd waren, daarna gingen we naar een afgekoppeld 

appartementencomplex met wadi en een groene muur. Tot slot gingen we nog naar een straat 

die in een vernieuwde wijk lag, waar de bestrating in zo is gemaakt dat een enorme hoeveelheid 

regenwater kan worden opgeslagen onder de tegels.   

Later keerden we weer verheugd fietsend terug naar de raadszaal om te luisteren naar de 

enerverende ervaringen van Yvonne, die IJsselstein via Klimaatneutraal IJsselstein met mooie 

projecten aan het vergroenen en verduurzamen is! Zij motiveerde ons om ook ons steentje bij 

te dragen, omdat het domino effect van kleine initiatieven kan leiden tot onverwachts grote 

veranderingen.  

Deze middag was er eentje van geven én ontvangen voor elke aanwezige. Jeugdinbreng gaat 

niet alleen om kortstondige ontmoetingen en informatie uitwisseling. We willen iets bouwen 

met elkaar. De Waterraad dankt allen voor de inspirerende middag en gaat vol enthousiasme 

aan de slag om mooie ideeën die in onze harten en hoofden leven om te zetten in grote of kleine 

acties.  
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