Sfeerimpressie: De Mooie Wetskills zomer 2016
Vorige week is het Wetskills evenement in Taiwan tot een
goed einde gebracht. ‘Drinking meets Thinking’ werd
uiteindelijk de grote winnaar. Het team bedacht een speciale
fles om bubble milk tea (een geliefd drankje in Taiwan) te
drinken waarbij de werking van een sedimenttunnel werd
nagebootst. Doel was om de lokale bevolking bewust te
maken van de werking en de noodzaak van de
sedimenttunnel in Taiwan. Taiwan was alweer het vierde land
dat werd bezocht door Wetskills in de vierde maand op rij.
De Wetskills zomer trapte af met een evenement iets ten zuiden
van het land, namelijk de Filipijnen. Tijdens deze Wetskills,
georganiseerd door Hogeschool Rotterdam (Rick Heikoop) en
Hanze Hogeschool Groningen (Floris Boogaard) gingen de
studenten aan de slag met een vervuilde rivier in het district
Pateros en de frequente overstromingen in de stad Manilla.
Tijdens de kick‐off van 4 jaar durende programma IWASTO Manila
Flood Free project 2016‐2020 op 17 april werden de ideeën
gepresenteerd aan onder andere twee Filipijnse ministers en de
Nederlandse ambassadeur. De twee hogescholen gaan verder met
de ideeën in de komende jaren.
Na de Filipijnen was Zuid‐Afrika voor de derde keer aan de beurt.
In aanloop naar de WISA conferentie in Durban gingen 19
deelnemers uit Zuid Afrika, Nederland en vier andere
Afrikaanse landen aan de slag met vijf cases. De
deelnemers begonnen met een mooie rivier en land
cruise en een goede braai in het iSimangaliso National
Park. Tijdens deze trip werd duidelijk waar Zuid Afrika
momenteel te kampen mee heeft: droogte, al viel de
tweede dag letterlijk in het water door de vele regen.
Terug in Durban
bleek dat delen
van een informal
settlement was
weggespoeld vlakbij de afvalwaterzuiving die werd bezocht. Na
een week dag‐ en nachtwerk presenteerden de teams hun
bevindingen tijdens de Nederlandse receptie met als gastvrouw
de Nederlandse ambassadeur. De vijfkoppige jury met onder
andere Henk Ovink riep het team ‘Water pricing: Key to
unlocking the value of water’ over het veerkrachtiger maken van de Inkomati gebied uit tot winnaar.
Vervolgens ging de Wetskills caravaan naar een van de grootste innovators ter wereld: Boston in de
Verenigde Staten. Na de opening van Mr. Micheal Dukakis (oud gouverneur van Massachusetts en g

enomineerde voor de Democratische Partij tijdens de verkiezingen van 1988) begonnen vier teams
met Nederlandse en Amerikaanse deelnemers gingen aan de slag met cases rondom de veerkracht
van steden. Dit liep uiteen van een concept voor een heel Seaport gebied tot het aanpassen van de
Federal Reserve Bank gebouw. Tijdens de Workshop ‘Boston’s ‘Urban Metabolism’: What keeps the
city alive and growing?’, medegeorganiseerd door het Consulaat van New York en Holland Innovation
Network, hielden de teams hun pitch en beantwoordden ze de vragen van de experts uit Nederland
en Boston. Het concept ‘Pillars of Safety’ met een brug met woningen en recreatie om
bewustwording van klimaatverandering en de impact voor Boston te creëren won uiteindelijk van
‘Your Water Blueprint’ dat een individuele scan voor huishoudens bedacht.
Wetskills Taiwan was het sluitstuk
van deze Wetskills zomer. Wetskills
heeft sinds 2011 een goede
verstandhouding met de Water
Resources Agency en Taiwan
International Institute for Water
Education vanwege de deelname van
verschillende Taiwanese deelnemers
aan Wetskills evenementen.
Afgelopen maand was het eindelijk
gelukt om een Wetskills daar te
houden. Deze Wetskills viel samen
met het vijfde Water Youth Camp. 12
Nederlandse en 24 Taiwanese
deelnemers werkten in zes teams aan
watervraagstukken van Taiwanese
case owners.
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De Stichting
Afgelopen tijd heeft de stichting zelf ook niet stil gezeten: zie ons
nieuwe logo! Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en een nieuwe
website gelanceerd. Het Wetskills team is uitgebreid met een
paar nieuwe enthousiaste Wetskillers. Verder is achter de
schermen de organisatie van de stichting verder vormgegeven.
www.wetskills.com

WetsNext
En last but not least, verschillende WetsNext projecten zijn opgestart met studenten en case owners
voor vervolgstappen op basis van de resultaten. Een van de deelnemers die het concept IllUVia heeft
bedacht gaat terug naar Zuid Afrika om de omgeving van Kaapstad onderzoek te doen naar de
haalbaarheid van het concept. Een deelnemers van USA gaat de Wetskills partner Centre for
Environment Education in India om daar de City Blueprint uit te voeren voor de steden Ahmedabad
en Surat. Daarnaast gaat het onderzoek binnen Windesheim naar Dew Harvesting en tijdelijke
waterkeringen in Roemenië verder, bekijken we de mogelijkheden om een project rondom
inzamelen van plastic en dat te versmelten tot kleinschalige waterinfrastructuur (regentonnen) en
zijn afspraken met Taiwanese partners gemaakt om een aantal WetsNext projecten te initiëren.

Wetskills in‐the‐pipeline
De Wetskills zomer gaat verder richting de herfst en winter. Momenteel wordt de haalbaarheid
onderzocht voor een Wetskills in Iran (oktober 2016) en een Wetskills evenement in Zuid Afrika dat
is toegespitst op de samenwerking tussen de Zuid‐Afrikaanse Catchment Mangement Agencies en
Nederlandse waterschappen.
Concreet kunnen deelnemers zich via de website aanmelden
voor de tweede Wetskills in India (2‐14 januari 2017). Deze
vinden in Ahmedabad plaats en de finale is tijdens de Vibrant
Gujarat. De einddatum van deze Wetskills, 14 januari, is
overigens een speciale datum in die regio vanwege het
Vliegerfestival. Ahmedabad heeft het grootste vliegerfestival
van India: een belevenis.

Wetskills‐India 2015

In 2017 staan drie Wetskills evenementen op de planning in Europa: Verenigd Koningrijk
(maart/april in Bath), Bulgarije (april) en Roemenië (mei). De voorbereidingen hiervan zijn gestart.
Daarnaast zal tijdens de Amsterdam International Water Week de vierde Wetskills in Nederland
worden georganiseerd.
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