
Doe mee met wetenschappelijk 
onderzoek in je eigen buurt

Meet het 
water in de 

stad!



Het Schone Waterexperiment is een initiatief van Deltares, Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, WUR, 
AMS Institute, KWR en Pavèl van Houten - www.hetschonewaterexperiment.nl - info@hetschonewaterexperiment.nl

Hoe ruikt de gracht vandaag?

Amsterdammers gezocht voor 
Het Schone Waterexperiment

Doe jij mee?
Meld je dan aan via www.hetschonewaterexperiment.nl

Ook lees je hier alles over het experiment.

De laatste jaren is 
het water in de grachten, slo-
ten, vijvers en vaarten in Amsterdam veel scho-
ner geworden. Zeker in de zomer maken de bewo-
ners van de stad dan ook volop gebruik van het 
Amsterdamse water. Het warme weer maar ook 
hevige regenbuien kunnen er voor zorgen dat het 
water tijdelijk minder schoon is. Denk bijvoorbeeld 
aan meer algengroei of riolen die overstromen. Tijd 
om de waterkwaliteit in de stad nog beter in beeld 
te brengen!

Wij zoeken 500 Amsterdammers die deze zomer 
als Waterexpert onderzoeken hoe schoon het wa-
ter in de stad is. En ook wat er allemaal in en op het 
water leeft. Ruik, proef, bekijk en test het water!

Wat ga je doen?

Je onderzoekt de kwaliteit van het water in 
jouw buurt. Hiervoor krijg je een Waterbox met 
verschillende proefjes. Deze proefjes kan je elke 
week op dezelfde plek doen, of je gaat tijdens de 
zomer de hele stad door op zoek naar nieuwe 

plekken met wa-
ter. Jij bepaalt waar je jouw 

onderzoek doet. Je leert meer over hoe schoon 
het water in de gracht is, het Vondelpark, of de 
Sloterplas. Samen kunnen we op deze manier de 
kwaliteit van het water in kaart brengen.

• Na jouw aanmelding kun je de Waterbox 
ophalen. Dat kan tijdens de startbijeenkomst 
van het experiment in de avond op 5 juli. Kun 
je hier niet bij aanwezig zijn? Dan haal je de 
Waterbox op bij één van de uitgiftepunten.

• Van 5 juli tot en met 8 september 2017 meet 
je zo vaak als je wilt, op locaties die je zelf 
kiest, het water in grachten, sloten, vaarten en 
vijvers in Amsterdam.

• De gegevens van jouw meting kun je uploaden 
via de website www.hetschonewaterexperiment.nl

• Op 7 en 8 oktober is het Weekend van de 
Wetenschap. Daar kijken we samen naar de 
resultaten en sluiten we het experiment af. 


