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Een greep uit de resultaten van de afgelopen zes jaar

Met zes zetels is Water 
Natuurlijk veruit de grootste 
partij in het waterschapsbestuur 
en dat willen we blijven. Om 
verder te kunnen werken aan 
deze ambities hebben wij ook 
deze keer uw stem nodig!

De afgelopen zes jaar zat Water 
Natuurlijk in het dagelijks 
bestuur van het waterschap-
vergelijkbaar met college van 
burgemeester en wethouders 
in een gemeente- en heeft 
daardoor veel kunnen bereiken.

•	Water Natuurlijk heeft zich hard gemaakt 
voor verbetering van de waterkwaliteit 
in de Kromme Rijn door de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en nevengeulen;

•	Water Natuurlijk pakt de verdrogings- 
problemen op landgoederen en in natuur- 
gebieden aan door het onderhoud van 
sloten aan te passen;

•	Water Natuurlijk zorgde voor de aanleg 
van diverse vispassages bij gemalen zodat 
trekvissen kunnen passeren; 

•	Water Natuurlijk zorgde voor een schonere 
bedrijfsvoering van het waterschap: ca. 100 
bedrijfsauto’s rijden op groen gas;

•	Water Natuurlijk heeft geknokt voor het 
behoud van ongeveer 100 karakteristieke 
knotwilgen bij de dijkversterking Amerongen 
door ze te verplaatsen en niet te kappen.



Plannen voor de periode 2015-2019

Veiligheid staat voorop  

‘Een waterschap zorgt voor droge voeten, 
veilige dijken, voldoende en schoon water. 
Water Natuurlijk vindt dat deze basistaken 
van het waterschap heel goed te combineren 
zijn met recreatie, gevarieerde natuur, 
aantrekkelijk landschap, cultuurhistorie en een 
innovatieve en duurzame aanpak. En toch een 
betaalbaar en uitvoerbaar waterbeheer. 

Water Natuurlijk kiest voor: 

•	 schoon water: rijk aan planten, vissen en 
andere dieren;

•	 recreatie door te werken aan meer 
zwemwaterlocaties en visstekken en door 
onderhoudspaden van het waterschap 
toegankelijk te maken voor recreanten;

•	 behoud van het veenweidegebied op een 
betaalbare manier, door de minst rendabele 
landbouwgebieden om te vormen tot natte 
natuur- of recreatiegebieden; 

•	 een eerlijke kostenverdeling volgens het 
principe de gebruiker of vervuiler betaalt;

•	meer water in de stad omdat het mooi 
én nuttig is: het water tempert extreme 
hitte en vangt tijdelijk extra water op bij 
stortbuien; 

•	 een duurzaam, milieubewust en 
vernieuwend waterschap: door innovatieve 
technieken winnen we grondstoffen 
en energie terug uit slib, rioolwater en 
biomassa; 

•	 lagere waterschapsbelasting voor de 
stedeling: de stad betaalt nu nog het 
waterbeheer op het platteland, dat moet 
beter in balans worden gebracht.



1 Guus Beugelink uit Wijk 
bij Duurstede streeft naar 
schoon water zodat straks zijn 

kleinkinderen ook nog veilig in de 
Kromme Rijn kunnen zwemmen. 

3 Jos Jansen uit Houten wil 
het waterschap maken tot 
een onmisbare partner bij het 

realiseren van een mooie en veilige 
omgeving.

5 Harmke van Dam uit Utrecht 
wil bewoners betrekken bij 
slimme watermaatregelen 

die de stad groener, schoner en 
aantrekkelijker maken. 

7 Diederik van der Molen 
uit Bilthoven wil samen 
met boeren, sportvissers, 

recreanten en anderen werken aan 
droge voeten, voldoende en schoon 
water.

2 Joke Leenders uit 
Zeist ziet kansen voor 
natuur, duurzaamheid en 

kostenbesparing door samenwerking.

4 Carlo Rutjes uit Vleuten heeft 
als ambitie: mooi schoon 
water, rijk aan vis en andere 

dieren en met voorzieningen voor 
recreanten.

6 Els Otterman uit Bunnik 
streeft naar duurzaam 
waterbeheer, dat recht doet 

aan natuur en landschap en aan de 
belangen van boeren, stadsbewoners 
en recreanten.

8 Jaap van der Heijden uit 
Utrecht wil studenten en 
andere jonge bewoners in 

de stad bewust maken van wat ze 
zelf kunnen bijdragen aan goed 
waterbeheer.

9 Nel Sangers, Austerlitz
10 Jos Kloppenborg, Utrecht
11 Jaap Boot, Zeist
12 Gerard van Vliet, Zeist
13 Piet van Os, De Bilt
14 Hans Boerkamp, Utrecht
15 Rutger de Jong, Doorn
16 Carli Aulich, Amerongen
17 Anja van Berckel, Nieuwegein
18 Wim Boesten, IJsselstein
19 Mark Brunsveld, Houten
20  Henric de Jong Schouwenburg,  

Groenekan
21 Ernest Schuler, Zeist
22  Lydia Tutein Nolthenius,  

Driebergen
23 Riena Tienkamp, Utrecht
24 Tom den Boer, Driebergen
25 Maarten Verkerk, Utrecht
26 Bob Duindam, Woerden

Meer weten?  www.waternatuurlijk.nl/de-stichtse-rijnlanden     @WNStichtseRijnl      Water Natuurlijk
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www.waternatuurlijk.nl/de-stichtse-rijnlanden
https://twitter.com/WNStichtseRijnl
https://www.facebook.com/pages/Water-Natuurlijk/1560096267546446?fref=ts

