Persuitnodiging
Brussel, 5 juli 2019

Big Jump
Spring op zondag 14 juli om 15u mee voor proper water op 13 locaties in Vlaanderen
Vlaamse rivieren zijn al heel wat properder dan in de jaren 90. Beken mogen weer
kronkelen, groene oevers keren terug, water is opnieuw welkom in de stad en we spotten
steeds meer waterleven. Maar we zijn er nog niet. Om onze rivieren opnieuw helemaal
proper, gezond en natuurlijk te maken en te blijven beschermen, zijn nog extra
inspanningen nodig. En daar heeft niet alleen de natuur, maar ook de mens veel baat bij.
Nadat Vlaanderen de eerste deadline in 2015 miste, gaf Europa ons uitstel tot ten
allerlaatste 2027 om onze rivieren terug te herstellen naar een goede ecologische
toestand. Met de actie Big Jump wil GoodPlanet Belgium, coördinator van Big Jump in ons
land, aandacht voor de waterkwaliteit hoog op de agenda houden. De organisatoren van
Big Jump roepen zowel beleidsmakers, bedrijven als burgers op om samen werk te maken
van proper water.

Big Jump Antwerpen
GoodPlanet en Aquafin nodigen je uit voor de Antwerpse Big Jump op een nieuwe locatie aan de
Droogdokken. De Antwerpse Droogdokken spreken tot de verbeelding. Op deze historische site is
de waterkwaliteit de afgelopen jaren merkbaar verbeterd. Aquafin heeft de lozingspunten die
uitkwamen op het Kattendijkdok gesaneerd en dat zorgt voor een betere biologische en chemische
waterkwaliteit. Het resultaat? In de Antwerpse Schelde, verbonden met de Droogdokken, tellen we
opnieuw 32 verschillende vissoorten, van kleine possen tot kanjers van snoekbaarsen. Er zijn
duidelijk al heel wat stappen gezet in de goede richting, maar extra saneringsprojecten blijven nodig,
net zoals bijkomende inspanningen om de plastic vervuiling aan te pakken. Alleen zo zal het water
van de Antwerpse Droogdokken nog zuiverder worden.
Jumpen we binnenkort ook in het Groot Schijn?
Niet alleen het water in de Droogdokken is aan een opmerkelijke opmars bezig, ook in het Groot
Schijn, een zijrivier van de Schelde, is de waterkwaliteit de afgelopen jaren spectaculair verbeterd.
Dankzij enkele belangrijke collectorprojecten en de bouw van een zuiveringsinstallatie, is het
opnieuw een mooie heldere rivier met een rijke watervegetatie en heel wat vis. Benieuwd naar de
mooiste plekjes? Lees alle info in bijgevoegd persbericht.
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Spring je mee?
Samen met honderden enthousiastelingen verzamelen we zondag 14 juli aan Stormkop in het
Kattendijkdok voor een sprong in het water. Deze unieke locatie werd omgetoverd tot een
avontuurlijke plek voor kinderen en gezinnen. Voor of na het springen, kan je er een hapje eten en
iets drinken aan de bar. Je kan mee ‘Scheldejutten’ (afval uit het water vissen), varen in de
‘petflesboot’ of proeven van zeewier en zilte groenten die ter plaatse geoogst worden in een
experimentele tuin. Wie verkleed komt, maakt kans op een leuke attentie. Bovendien is
GoodPlanet-ambassadrice Roos Van Acker ook van de partij. Zij vertelt de springers hoe zij
zorgzaam kunnen omspringen met water en waagt uiteraard ook zelf de sprong.

Contact
Titus Ghyselinck | Project manager Big Jump | 0473 13 45 58 | t.ghyselinck@goodplanet.be
Joke Vriens | adviseur Communicatie | 0497 83 19 41 | joke.vriens@aquafin.be
Bevestig je komst en we reserveren voor jou een plekje om van op het water de deelnemers te filmen
of te fotograferen. Kijk op www.goodplanet.be/bigjump voor alle Big Jump-locaties in België.

Sfeerbeelden van de Big Jump locatie aan het Kattendijkdok (copyright Stormkop):
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