Manifest

De IJssel
drinkbaar
over 30 jaar
De IJssel is één van de mooiste rivieren van ons land.
Wij willen dat de IJssel over 30 jaar zo schoon is,
dat je het water kunt drinken.
Help mee om dát te bereiken.

We streven naar een drinkbare IJssel in 2051
Rivieren zijn eeuwenoude levende systemen. Alles wat op het land
gebeurt, beïnvloedt de gezondheid van onze rivieren.
En dat heeft op zijn beurt weer invloed op onze gezondheid.
Een Drinkbare IJssel heeft drinkbaar rivierwater, maar ook een rijk
en gevarieerd dieren- en plantenleven, een gezonde bodem en
een prachtig (cultuur)landschap waarvan je kunt genieten
en waarin je tot rust kunt komen.

Samen vormen we de IJsselvallei
Stap voor stap gaan we met elkaar op weg naar een Drinkbare IJssel.
We houden telkens voor ogen: dient ons handelen de waterkwaliteit, bodem,
biodiversiteit en het landschap van de IJsselvallei? Zo versterken we onze
leefomgeving en de identiteit en cultuur van de IJsselvallei.
We beseffen dat de IJssel niet op zichzelf stroomt, maar onderdeel is van
een groter stelsel van rivieren van het Rijn-stroomgebied. Met iedere stap
die we zetten richting een Drinkbare IJssel zorgen we niet alleen voor onze
eigen omgeving en gezondheid, maar dragen we ook bij aan de gezondheid
van het gehele stroomgebied, de zee en de wereld.
We nemen onze verantwoordelijkheid en werken samen aan
een Drinkbare IJssel in 2051. Doe je mee?

JA! Ik teken voor een Drinkbare IJssel in 2051
Naam:
Datum:
Handtekening:
Mijn eerste persoonlijke stap naar een Drinkbare IJssel is:

www.drinkbareijssel.nl
De volgende personen dragen de Drinkbare IJssel een warm hart toe en zijn werkzaam voor: Li An Phoa (Drinkable Rivers), Wim van Vilsteren (waterschap Vallei en
Veluwe), Guido de Vries (IJsselbiënnale), Wim Eikelboom (Rivierverhalen), Mechteld Schwartz (stichting IJsselhoeven), Sander Bosman (gemeente Brummen), Tjirk van der
Ziel (Atlas van de IJssel), Hille Kraak (LTO Noord), Marcel Tonkes (provincie Overijssel), Charlotte Witte (Nederlands Cultuurlandschap), Josien in 't Hof (Kunstenlab), Siep
Groen (Gebiedscoöperatie IJsseldelta), Annette Harberink (natuurderij Keizersrande), Marjolein Kloek (Staatsbosbeheer), Willem Seine (Natuur en Milieu Overijssel), Ellen
Besseling (waterschap Rijn en IJssel), Machtelijn Tempelman (stichting IJssellandschap), Wim Goedhart (Natuurmonumenten), Astrid Bout (Rijkswaterstaat), David van
Maaswaal (waterschap Drents Overijsselse Delta), Jip Welkers (Vitens), Edmee van der Hoeven (vereniging van Nederlandse Riviergemeenten)

We streven naar een rivier
waarvan je het water kunt drinken

Ter inspiratie:
wat jij kunt doen
voor jouw IJssel.
Deel je liefde voor de rivier door foto's van de IJssel te plaatsen op
sociale media. Zo zien anderen hoe schitterend mooi en waardevol
het landschap van de IJsselvallei is. Gebruik dan #drinkbareijssel.
Koop van lokale boeren die werken in de IJsselvallei. Zo steun je
boeren die hun best doen om met respect voor het landschap
en de natuur hun bedrijf te beoefenen.

Neem tijdens wandelingen langs de IJssel een zak mee om zwerfvuil
te verzamelen. Of adopteer met een paar vrijwilligers een stuk
IJsseloever om samen schoon te houden.
Steun of sluit je aan bij initiatieven die helpen om de IJssel en het
landschap langs de IJssel te onderhouden en biodiversiteit, bodem
en waterkwaliteit te verbeteren.
Deel dit manifest met anderen en breng het belang van een
drinkbare IJssel onder de aandacht in je eigen omgeving.

Denk er eens over na of je in je dagelijks
leven, in je huis en in je tuin producten kunt
gebruiken die geen schadelijke stoffen
bevatten; zodat ons afvalwater minder
zuivering nodig heeft.
De rivier zal je dankbaar zijn.

Meer inspiratie nodig?
Kijk op www.drinkbareijssel.nl

