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Hidrodoe, een interactief doecentrum (educatief centrum) over water in Herentals,
de Antwerpse Kempen.
Project van Pidpa, waterbedrijf van de provincie Antwerpen.
Geopend op 22 maart 2003.
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Charter duurzaam ondernemen
Belgische milieu- en energieprijs sustainable education 2018
Green Key – 8 jaar
Lokale Held voor stad Herentals
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We werken met Fairtrade en streekproducten. We trachten onze voetafdruk zo klein
mogelijk te houden. Verder helpen we aan een verantwoorde consumptie door het
promoten en stimuleren van het drinken van kraantjeswater. Zodat er minder afval
en vervoer van plastic flessen is.
Goede gezondheid en welzijn: wij promoten het drinken van kraantjeswater, scholen
krijgen uitsluitend kraantjeswater als zij blijven lunchen, wij verkopen in ons café bioproducten en bieden vegetarische gerechten aan.
Geen honger: via de Fairtrade en UTZ producten die we verkopen in ons café
ontvangen boeren in ontwikkelingslanden een eerlijk loon en kunnen zij voedsel
voor hun gezin kopen.
Het label UTZ heeft als doel landbouwers betere technieken aan te leren, de
werkomstandigheden te verbeteren en het leefmilieu te beschermen. UTZ is
voornamelijk een milieulabel. UTZ besteedt aandacht aan milieuvriendelijke
landbouwpraktijken.
Fairtrade garandeert goede arbeidsomstandigheden en omvat eveneens een reeks
milieucriteria. Het label biedt (financiële) ondersteuning aan de landbouwer en zijn
gemeenschap, door middel van een minimumprijs en een premie.
Hidrodoe zorgt voor zo weinig mogelijk voedselverspilling door kleine porties aan te
bieden in het café. Ook een goed voorraadbeheer zorgt ervoor dat er minder
producten moeten worden weggegooid.
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We installeerden urinoirs zonder water. Om zo water te besparen.
Hidrodoe heeft een bijenhotel en inheemse beplanting en bloemen om zo de bijen
en de biodiversiteit te helpen. We gebruiken geen pesticiden. We doven ‘s avonds
alle lichten zodat dieren er geen hinder van ondervinden, we beschermen en
koesteren de natuur waarin Hidrodoe gelegen is. We ontraden onze bezoekers om
afval op de grond te gooien.
Hidrodoe sorteert alle afval, we verminderen afval door het promoten van het
drinken van kraantjeswater in herbruikbare bekers, we zorgen voor een zo klein
mogelijke ecologische voetafdruk, we leren onze bezoekers over de plastic soup en
wat ze eraan kunnen doen, we zorgen voor duurzame energie en zuinig gebruik
ervan, we gebruiken regenwater om de toiletten te spoelen, het water in de
tentoonstelling wordt gerecycleerd en hergebruikt, …
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Zonnepanelen + oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Exhibit in samenwerking met Join for water/Protos. Trachten om zuiver water uit het
drinkfonteintje naar verschillende mensen uit verschillende delen van de wereld te
brengen.
Hindernissenparcours water halen, race tegen de tijd. Vooral meisjes moeten deze
gevaarlijke en moeilijke tocht afleggen.
Hidroplus: financiële steun voor waterprojecten in ontwikkelingslanden.
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Kwaliteitsonderwijs: Hidrodoe is bijzonder leerrijk, via allerlei experimenten leren
onze bezoekers over water, ze leren zo de waarde van water kennen en zullen
zorgzamer naar water kijken na hun bezoek aan Hidrodoe. Op een leuke en unieke
manier leer je al doende. Wij bieden zoektochten en educatief materiaal aan aan
scholen en groepen. Wij geven workshops en wetenschapshows.
Gendergelijkheid: bij Hidrodoe worden zowel jongens als meisjes aangespoord om te
experimenteren met wetenschap en water. Ook bij het personeel is er een mix van
vrouwen en mannen.
Ongelijkheid verminderen: we zijn er voor iedereen, ongeacht je geslacht, je
herkomst, je geloof, beperkingen, leeftijd, … We werken zoveel mogelijk drempels
weg zodat Hidrodoe voor iedereen toegankelijk is. Door mensen met minder kansen
in de maatschappij extra voordelen te bieden (o.a. Vakantieparticipatie) kunnen zij
zich tijdens een bezoek aan Hidrodoe voelen als alle andere mensen. Een goede mix
van allerlei soorten mensen die in onze tentoonstelling samenwerken aan de
experimenten zorgt voor nieuwe contacten en meer wederzijds respect.
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Kwaliteitsonderwijs: in het kader van SDG voice 2019 een gans jaar een programma
rond de 17 doelstellingen.
Postercampagne
SDG zoektocht
Telkens een andere SDG belichten.
Ook Pidpa via intranet -> wat kan jij doen?
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Ongelijkheid verminderen: we zijn er voor iedereen, ongeacht je geslacht, je
herkomst, je geloof, beperkingen, leeftijd, … We werken zoveel mogelijk drempels
weg zodat Hidrodoe voor iedereen toegankelijk is. Door mensen met minder kansen
in de maatschappij extra voordelen te bieden (o.a. Vakantieparticipatie) kunnen zij
zich tijdens een bezoek aan Hidrodoe voelen als alle andere mensen. Een goede mix
van allerlei soorten mensen die in onze tentoonstelling samenwerken aan de
experimenten zorgt voor nieuwe contacten en meer wederzijds respect.
Toerisme voor autisme en audit toegankelijke attractie. Abdijenroute Kempen.
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