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Biogasproject 3 secondary schools 

3 middelbare scholen krijgen 

biogasinstallatie  

gebruik ontlasting toiletten  

geen brandhout halen of bomen kappen 

 training duurzame schooltuinbouw 

                      

 















Project Wish of Mama Anna 

Water- en voedselvoorziening Maasai 

 

Duurzaam omgevingsbeheer 

 

Jongens naar school 

 

Cultuurverandering  
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Sander de Haas (SamSamWater / Justdiggit) 

 



Introductie 
 

Sander de Haas 

Civiele techniek (HTS Alkmaar) 

Hydrologie (VU Amsterdam) 

 

Mede-oprichter van de SamSamWater Foundation 

https://www.samsamwater.com 

 

Landscape restoration expert bij Justdiggit 

https://www.justdiggit.org 

 

 

Presentatie te bekijken/downloaden op: 

samsamwater.com/news 

 

Voor vragen mail: 

sanderdehaas@samsamwater.com 

 

 

 

https://www.samsamwater.com/
https://www.justdiggit.org/
https://www.samsamwater.com/news
mailto:sanderdehaas@samsamwater.com


SamSamWater 
 

Netwerk van experts 

Advies & infomatie voor projecten 

Kennis delen: online info & tools, trainingen en workshops 

 

 







 

Vraag Stipulae voor inhoudelijk advies 
 

Wat moeten we doen? 

 

Er is veel mogelijk! Maar hoe bepaal je wat het beste is? 

 

• Allerlei verschillende problemen. 

• Veel mogelijke oplossingen. 

• Alles heeft z’n voor- en nadelen. 

• Meest gebruikte oplossing niet altijd de beste. 

• Geen wondermiddel. 

 

 

 

 



 

3 stappen 
 

Stap 1: inzicht in de situatie 

Stap 2: opties op een rijtje zetten (voor- en nadelen, kosten, etc.) 

Stap 3: keuze maken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SamSamWater heeft Stipulae geholpen met stap 1 & 2 

(en we kunnen meedenken met 3). 

 



 

Stap 1: inzicht in de situatie 
Stap 2: opties op een rijtje zetten 

Stap 3: keuze maken  

 

Waar? 

Waarom? 

Hoeveel? 

 

Aanpak: 

Vraag je partners 

Lokale bronnen (vaak lastig) 

Google / internet 

 

 

 



WhatApp gebruiken voor GPS metingen 
 



Locatie op Google Maps 
maps.google.com 

 

https://www.google.com/maps


3D in Google Earth Pro  
www.google.nl/earth/download/gep/agree.html 

 

https://www.google.nl/earth/download/gep/agree.html


Bevolkingsaantallen 
www.citypopulation.de/mapindex.html 

 

https://www.citypopulation.de/mapindex.html


Neerslag 
www.samsamwater.com/climate/ 

 

https://www.samsamwater.com/climate/


 
Stap 1: inzicht in de situatie 

Stap 2: opties op een rijtje zetten 
Stap 3: keuze maken  

 

Wat is er al? En wat zijn de ervaringen daarmee? 

Wat zou er ook kunnen werken? 

 



Huidige watervoorziening 
 



Greener.land vergelijken van vergroenings ingrepen 
www.greener.land  

 

http://www.greener.land/


Akvopedia water, sanitatie en voedsel informatie 
akvopedia.org 

 

https://akvopedia.org/
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Vergelijk opties 

• Voor- en nadelen 

• Impact (hoeveel mensen? Hoeveel water? Etc.) 

• Kosten (aanleg + onderhoud) 

• Eigenaarschap 

• Duurzaamheid 

 



Inschatting kosten 

Vraag om een 

‘Bill of Quantities‘ 

(BOQ) 

(Voorbeeld!) 



SamSamWater Rainwater Harvesting Tool 
www.samsamwater.com/rain 

 

https://www.samsamwater.com/rain/


Vergelijk opties 
 



 
Stap 1: inzicht in de situatie 

Stap 2: opties op een rijtje zetten 

Stap 3: keuze maken 
 

Maak de afweging samen met je lokale partners, bij voorkeur ook samen 

met de community. 

 

Afweging van alle aspecten, inclusief doelstellingen/strategie van de eigen 

organisatie. 

 

Durf te kiezen! 

 



Vragen? 
 

Sander de Haas  (sanderdehaas@samsamwater.com) 
 
Hans van Luijk (hans.stipulae@gmail.com) 
 
 
Presentatie te bekijken/downloaden op: 
samsamwater.com/news 
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