
Organiseer je eigen waterwandeling!

Enkele tips uit Bierbeek

CHECKLIST

Op maat

Het onderwerp

Ambassadeurs

Een belevenis

Begeleiding

Maak een waterwandeling op maat van je gemeente. Betrek bijvoorbeeld lokale 
actoren die voor een eigen perspectief kunnen zorgen en steeds feedback en input 
kunnen geven. Voorbeelden zijn scholen en de lokale wandelclub. Op die manier 
bereik je ook de leden van al deze groepen en zorg je ervoor dat het thema beter 
blijft hangen.
In Bierbeek werken het verbroederingscomité (stedenband met Oña), de bibliotheek en leerkrachten 
van lokale scholen mee aan de waterwandeling.

Trek het onderwerp open. Water kan je bijvoorbeeld makkelijk linken aan energie, 
mobiliteit, landbouw, drinkwater, … Zo kan je het thema energie bijvoorbeeld linken 
aan watermolens. Neem een kijkje in de geschiedenis van je gemeente en kijk naar 
de rol van water naar de toekomst toe.
In Bierbeek zouden ze graag een bier brouwen met lokaal water. Je kan de wandelaars bewust maken 
van watervriendelijke ingrepen in de publieke ruimte of nieuwbouwprojecten.

Na het kiezen van de invalshoeken kan je de onderwerpen koppelen aan de juiste 
ambassadeurs. Zij kunnen je verhaal versterken en tonen op een laagdrempelige 
manier aan dat iedereen in onze samenleving in contact komt met water: de boer, 
de kunstenaar, de technische dienst van de gemeente, de Chiro, …

Maak van de wandeling een belevenis. Ga bijvoorbeeld voor een digitale belevenis 
en zorg voor bordjes met QR-codes die linken naar teksten, beelden, videomateriaal 
en doe-opdrachten. Of hou het old school met bijvoorbeeld een papieren map en 
bewegwijzering ter plaatse.

Heb je zelf niet alle skills in huis om een waterwandeling uit te 
werken? Zoek dan lokale versterking of externe begeleiding. 
In Bierbeek begeleidden Join for Water en Ecolife dit jaar de organisatie van 
de waterwandeling vanuit hun expertise in bijvoorbeeld scholenwerking, 
storytelling en methodieken rond samenwerken rond duurzame initiatieven.


