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IEDEREEN
Cera Waterbrigadier
SAMEN REDDEN WE ELKE DRUPPEL!

Op 22 maart is het Wereldwaterdag. De ideale aanleiding om de schijnwerpers
te richten op de Cera Waterbrigade. Wij maken samen met onze vennoten van
waterbesparing een grote ambitie. Bewuster omgaan met water is een opdracht
voor de toekomst want een gezond waterpeil staat steeds vaker onder druk.
Hier lees je hoe de Waterbrigade actief is in binnen- en buitenland, zoals het
Nijlinstituut in Rwanda en de Inero-coöperatie in Ardooie. En je ontdekt hoe
ook jij als Cera-vennoot een verschil kunt maken. Want samen kunnen we nóg
meer water sparen en vergaren!

EEN EDUCATIEF CENTRUM VOOR IEDEREEN

Het Nijlinstituut focust op
water in de wereld

In het Nijlinstituut in Rwanda gaan educatie rond water en wetenschappelijk onderzoek hand in hand. Bezieler Lode Van Pee,
architect, antropoloog en Rwandakenner,
is het volop aan het vormgeven. Hij geeft
uitleg over dit schitterende project.
Lode Van Pee: “De Nijl is een belangrijke rivier
voor het ecosysteem van de wereld. De vervuiling ervan kan een enorme impact hebben op
alle landen van het Nijlbekken. Niet het minst op
Egypte, waar alle grote steden langs de Nijl liggen. Ook de erosie van vruchtbare grond is een
probleem. En Ethiopië bouwt een gigantische
stuwdam, met grote effecten op de buurlanden.
Vanuit geopolitiek oogpunt is de Nijl cruciaal.”
Wetenschappelijk onderzoek
Lode: “De grootste gevolgen van de klimaat22
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verandering zullen voor Afrika
zijn, terwijl het continent zelf
niet de grote veroorzaker is.
In Rwanda, het dichtstbevolkte land van Afrika, zijn
de effecten nu al merkbaar.
Het regenseizoen is feller
dan ooit en in sommige
regio’s is het droge seizoen
kurkdroog. De rivier kan hier
als buffer werken. Hoe dat het
Lode Van Pee
beste kan, zullen we in het Nijlinstituut onderzoeken. Net als de hele
biologie in en rond het water, want de fauna
en flora in de rivier zijn aan het veranderen. We
gaan ook het rivierwater chemisch analyseren.
Kleine mijnen kunnen bijvoorbeeld niet-organische stoffen in het water lozen, of bemesting
kan vervuilen. Onderzoek naar energieopwekking door water staat ook op het programma.”

Iedereen Cera
Waterbrigadier!
Hoe goed ga jij om met
water bij je thuis en wat
kun je eenvoudig verbeteren?
Samen vullen we het
groenblauwpeil in!
—
Surf naar
www.cera.coop/nl/
groenblauwpeil
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Het adembenemende
zicht vanuit het Nijlinstituut.

Kenniscentrum over water
Lode: “Samen met Belgische en Rwandese partners, waaronder Cera, maken we in het Nijlinstituut
een permanent educatief centrum over het belang
van water. Voor alles heb je water nodig: huishouden, gezondheid, landbouw, industrie ... We werken
bijvoorbeeld samen met een lokale brouwerij, die
toont hoe ze het bruine water van de Nijl zuivert
om bier te brouwen. Het Nijlinstituut informeert en
inspireert over water, de Nijl en de Rwandese rivier
Nyabarongo, onderdeel van de bovenloop van de
Nijl die langs het Nijlinstituut stroomt.
Voor iedereen
Lode: “In het Nijlinstituut zijn studenten en wetenschappers van over heel de wereld welkom om
onderzoek te verrichten. En het educatieve bezoekerscentrum zal openstaan voor iedereen … Het zal
alle dagen open zijn, waarvan één dag in de week
gratis, zodat ook mensen die het niet breed hebben,
het kunnen bezoeken. Want bewustmaking over het
belang van water is voor iedereen cruciaal.”

Dit project betekent veel voor de lokale bevolking.
24
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Cera-medewerker Jarek Chuchla
krijgt een rondleiding van een
lokale medewerker.

Perfecte match met Cera-waarden
De Cera Waterbrigade draagt wetenschappelijk onderzoek en bewustwording rond de strijd voor water
hoog in het vaandel. Het Nijlinstituut sluit daar perfect
bij aan, en het is bovendien stevig verankerd in de lokale gemeenschap. Dat stelde ook Jarek Chuchla van
BRS vast. Onder de vleugels van Cera streeft BRS naar
samenwerking met rurale ondernemers in het Zuiden.
Jarek Chuchla: “Toen ik in oktober 2021 de onderneming van Lode bezocht, was ik onder de indruk van de
manier waarop hij de lokale community bij de bouw
betrekt. Dit project betekent voor de lokale bevolking
van Rwanda een wereld van verschil en onderschrijft prachtig de Cera-waarden samenwerking, solidariteit, coöperatief ondernemen
en wederzijds respect. Er is een perfecte
match tussen het Nijlinstituut en
thema's die Cera-vennoten bezighouden, zoals aandacht voor
een waterduurzame toekomst.
Indrukwekkend.”

INERO

Landbouwers bundelen
hun krachten
Ook op lokaal Belgisch niveau zijn er veel innovatieve initiatieven rond duurzaam watergebruik. Zo
bijvoorbeeld de coöperatie Inero, die bij haar opstart een beroep deed op Cera. In Ardooie slaan
50 landbouwers de handen in elkaar voor een
project rond waterbesparing. Oud-voorzitter
en Cera-vennoot Marc Vandeputte en huidig
voorzitter Rik Delameilleure leggen uit.

Marc Vandeputte

Rik Delameilleure

Marc Vandeputte: “Onze doelstelling is het hergebruiken
van gezuiverd afvalwater van Ardo, een nabijgelegen producent van vriesverse groenten, kruiden en fruit. Met dat
water beregenen de landbouwers uit onze coöperatie hun
gewassen. Ikzelf ben varkenshouder en teel gewassen voor
mijn varkens. Ik verpacht ook gronden aan groentetelers.”
Rik: “Ik teel vooral bloemkolen en prei, die ik lever aan de versmarkt. Niet aan Ardo, want dat was geen verplichting om in dit
project in te stappen. Ardo heeft het idee gelanceerd, maar de
50 landbouwers hebben het samen vormgegeven.”
Een indrukwekkend ondergronds leidingnetwerk
Marc: “In 2017 hebben we onze coöperatie Inero opgericht en in
2018 zijn we gestart met de werken. We lieten een ondergronds
leidingnetwerk aanleggen van zo‘n 25 km. Dit gaat naar alle
percelen van de landbouwers. Zij kunnen zo rechtstreeks water
putten uit het spaarbekken van Ardo, dat 150.000 m³ water bevat. Dit waterzuiveringssysteem is heel praktisch, maar de aanleg
betekende wel een serieuze uitdaging. Onder meer met het
advies in coöperatief ondernemen van Cera is het ons gelukt.
2019 was het eerste seizoen waarin werd geïrrigeerd volgens
het nieuwe systeem. In droge jaren is dat zeker rendabel.”
Landbouwers met oog voor ecologie
Rik Delameilleure: “Dit systeem heeft tal van voordelen. Zo
hebben de landbouwers geen tractor meer nodig om het water
te verdelen. Vroeger werd het water aangevoerd. Je moest daarvoor een loonwerker aanspreken en het water kostte ons een
pak meer. Nu is er geen transport meer over de weg, een ecologische meerwaarde. We besparen ook veel water. Als je water
moet laten aanvoeren, ga je meer in één keer geven. Irrigeer je
enkel wanneer het nodig is, dan heb je minder water nodig.”
Marc: “Heb je water bij de hand, dan kun je meteen inspelen
op het weer en beregenen wanneer het nodig is. Anders
geef je veel water bij de aanvoer, waarvan een deel gewoon
wegspoelt in de bodem. De besparing is nu tweeledig: je geeft
minder water en het wordt echt benut. Ook voor Ardo zijn er
voordelen. Om de groenten te wassen, is er veel water nodig.
In plaats van dat te lozen, slaat het diepvriesbedrijf het op in
een groot bassin. Van daaruit wordt het via het leidingnetwerk
naar de velden gepompt. Zo sluiten we de kringloop en wordt

het water hergebruikt. Dat optimale watergebruik verhoogt bovendien de kwaliteit van de groenten van onze landbouwers.”

“Als landbouwer kun je zulke projecten
niet alleen realiseren. In een coöperatie
helpt iedereen elkaar.”
– Rik Delameilleure, Voorzitter Inero
Samen sterk
Rik: “Als landbouwer kun je zulke innovatieve projecten niet
alleen realiseren. In een coöperatie helpt iedereen elkaar. We
staan samen sterk. Elk van de 50 coöperanten heeft mee geïnvesteerd in het project door een hydrant aan te kopen. Dat is een
put met een kraan waarop de leiding op hoge druk wordt aangesloten. Iedere landbouwer staat in voor het onderhoud en de
werking van zijn hydrant. We zijn dus samen verantwoordelijk, en
we plukken samen de vruchten van dit duurzame watergebruik.
En niet alleen de landbouwer, ook de natuur vaart er wel bij.”
Benieuwd naar meer innovatie in de bedrijfswereld? Volg op 25.04 het webinar ‘Beleggen
in water: het glas is halfvol‘, i.s.m. KBC en
met Francesca Vanthielen als moderator.
Alle info en inschrijven op
www.cera.coop/nl/waterbrigade
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