
Water(werken)



Water vormt onze identiteit, bepaalt de grenzen, 
spreekt tot ieders verbeelding en is als een spiegel 
voor ons; Nederland is Waterland.



We werken wereldwijd aan en op het water en  
leven onbevreesd onder de zeewaterspiegel.



We kennen het gevaar van zout water en het belang 
van zoet water als een bron voor leven.



Zout water stijgt alsmaar hoger en hoger, terwijl 
zoet water wereldwijd steeds kostbaarder wordt.



Nederland strijdt voortdurend tegen water, dat 
maakt ons inventief, leidt tot unieke kennis en  
geeft ons wereldwijd aanzien.



We hebben een lange traditie en geschiedenis met 
het beheren van water en zijn genoodzaakt dit voor 
de toekomst te blijven doen.



Nederland heeft het 1ste Nationale Waterplan  
geïntroduceerd (dec 2009), met als voornaamste 
doel: het garanderen van duurzame waterveiligheid 
en zoetwater voorziening.



Door te werken aan deze twee kanten van leven in 
en met water, ontstaat er een nieuw perspectief op 
de toekomst, een andere kijk op Nederland. 



Kortom, water biedt ons veel kansen en mogelijk
heden en met onze handelsgeest en creativiteit 
weten we er munt uit te slaan.



Om op de schaal van een munt het omvangrijke thema 
‘Nederland en water(werken)’ te verbeelden hebben 
we gekozen om letterlijk met water te werken…



Zout water moet voortdurend gekeerd worden,  
dit wordt gevisualiseerd door Nederland uit te 
sparen in water.

Zoet water moet gewonnen worden, dit wordt  
gevisualiseerd door water in de vorm van Nederland 
te modelleren.

Nederland wint water:

Nederland is één groots waterwerk.
Er wordt continue gewerkt om  
Nederland droog te houden

Het zuiveren van grond en rivierwater, 
zoals in de waterleidingduinen, voorziet 

in schoon en lekker drinkwater.

Nederland is gewonnen uit het water:



De grafische beeldlaag toont teksten en lijnen  
die verwijzen naar water en het werken ermee.

Golflijnen verwijzen naar  
de dynamiek van het water.

De tweedeling van water  
in zoet en zout 

is de basis van de munt.

De verschillende leesrichtingen benadrukken  
diverse waterlopen die ons land omgeven en  
binnenstromen.

Watervoorziening wordt: 

ZOET WATERWINNING

Waterveiligheid wordt: 

ZOUT WATERKERING

zoet zout

Rechte balken onderstrepen 
het werken met water.

Werken met perspectief en  
verschillende leesrichtingen geven  
de munt een dynamisch karakter.
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