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“Wij willen onze rivieren terug”
Big Jump: vandaag sprongen 1500 burgers in waterlopen in hun buurt
GoodPlanet Belgium, Aquafin en tientallen lokale verenigingen sloegen voor het
veertiende jaar op rij de handen in elkaar om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit
in ons land.
Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet Belgium, is tevreden met de opkomst: “Vandaag gaven
duizenden burgers een krachtig signaal. Ze willen hun rivieren terug. Propere rivieren met groene
oevers en vol leven, ook in de stad.”
Ook Big Jump-partner Aquafin kijkt terug op een geslaagde Big Jump: “We werken elke dag met
onze partners aan proper water en zuiveren vandaag al 84% van het huishoudelijk afvalwater. De
waterkwaliteit van onze beken en rivieren is al heel wat beter, maar we zijn er nog niet. De talrijke
springers vandaag bewijzen dat ook zij bezorgd zijn over de kwaliteit van ons oppervlaktewater en
dat extra inspanningen nodig zijn zodat het weer aangenaam toeven is op en langs proper water.”

19 Big Jumps in België
Over heel Europa sprongen duizenden burgers vandaag in een rivier die ze zuiverder en gezonder
willen zien. In België kon je op 19 locaties de sprong voor proper water wagen.
Ook GoodPlanet-ambassadrice Roos Van Acker sprong voor de gelegenheid in het Kattendijkdok
in Antwerpen: “Ik vind zwemmen in open lucht zalig en wou dat het vaker kon. Ik ga straks thuis
trouwens eens checken of er microplastics in mijn tandpasta zitten, want ik heb vandaag ontdekt
dat dat niet goed is voor de waterkwaliteit van onze rivieren.”

Samen voor een betere waterkwaliteit
We staan op een kantelpunt. Enkele Europese lidstaten willen de wetgeving rond waterkwaliteit
afzwakken. De duizenden mensen die de actie Big Jump vandaag op de been bracht, tonen echter
dat ze wakker liggen van de toestand van onze rivieren. Ze roepen onze beleidsmakers op om net
een tandje bij te steken om onze waterlopen weer helemaal gezond te maken.
Deze vijf tips helpen jou alvast om ook zelf zorgzaam om te springen met water:
1. Vermijd wegwerpplastic. Doe je boodschappen met een herbruikbare tas en koop zoveel
mogelijk onverpakte voeding en spullen.
2. Was met ecologisch wasmiddel dat sneller afbreekt in het water.
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3. Koop kleding in natuurlijke stoffen en check of je verzorgingsproducten microplastics
bevatten. Zo vermijd je dat die microplastics in het water terechtkomen en opgeslokt
worden door bijvoorbeeld mosselen.
4. Tuinier milieuvriendelijk zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Die komen sowieso
ongezuiverd in de natuur terecht.
5. Minder water gebruiken is ook minder water vervuilen!
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