
Water Natuurlijk heeft bereikt dat er 
bij het maaionderhoud van oevers 

en dijken beter rekening gehouden 
wordt met biodiversiteit. 

Bloemrijke dijken met meer insecten, 
wilde bijen en vlinders en levendige 
oevers zijn het tastbare resultaat.
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11. Rogier van der Wal (Houten)
12. Mike Kortekaas (Utrecht)
13. Hans  Boerkamp (Utrecht)
14. Arja Nobel (De Meern)
15. Joost Kingma (Driebergen Rijssenburg)
16. Carli Aulich (Amerongen)
17 Simone Veldboer (Rhenen)
18. Wieke Bijker (Utrecht)
19. Alie Tigchelhoff (IJsselstein)
20. Jos Kloppenburg (Utrecht)
21. Pauline Goedvolk (Linschoten)
22. Petra Ket (Utrecht)
23. Marc Gnodde (Wijk bij Duurstede)
24. Henk Zandvliet (Bilthoven)
25. Désireé Karelse (IJsselstein)
26. Tjeerd Schumacher (Maarssen)
27. Frank Dirkse (Zeist)

28. Heerd Jan Hoogeveen (Woerden)
29. Jan-Willem Langenbach (Rhenen)
30. Jaap Boot (Zeist)
31. Els van der Vorm-Gouman (Vleuten)
32. Jos Jansen (Houten)
33. George Becht (Woerden)
34. Rijk van Oostenbrugge 
       (Driebergen-Rijssenburg)
35. Paul de Jonge (Linschoten)
36. Joep Naber (Utrecht)
37. Bob Duindam (Woerden)
38. Frits Lintmeijer (Vleuten)
39. Yolan Koster-Dreese (Harmelen)
40. Guus Beugelink (Wijk bij Duurstede)
41. Huib van Essen (Utrecht)
42. Peter Snoeren (Nieuwegein)

Els Otterman uit Bunnik streeft naar 
duurzaam waterbeheer, voor natuur en 
mens. Een mooie, klimaatbestendige 
regio met schoon water, dat is mijn doel.

Martin Jansen uit Odijk wil zich inzetten 
voor een groene leefomgeving.   
Samen werken aan gezond water en 
een gezonde bodem zodat biodiversiteit 
toeneemt en natuur robuust is.

Jaap van der Heijden uit Utrecht wil 
bijdragen aan klimaatbestendig en eerlijk 
waterbeheer en daarbij nadrukkelijk de 
inwoners uit de stad betrekken.

Gerda Oskam uit Vleuten wil samen met 
betrokkenen bijdragen aan veilig, toe-
komstbestendig, schoon waterbeheer en 
aan mooi en cultuurhistorisch waardevol 
landschapsbeheer.
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Diederik van der Molen uit Bilthoven 
gaat voor droge voeten, voldoende en 
schoon water. Samen met jou krijgen we 
dat voor elkaar!5

Agaath Dekker-Groen uit Houten, gaat voor 
duurzaam waterbeleid. Een gezamenlijke 
aanpak door overheden, bedrijven en burgers 
maakt oplossingen voor natuur en leefomge-
ving effectiever en efficiënter.

Harmke van Dam uit Utrecht wil bewoners en 
bedrijven betrekken bij slimme watermaat-
regelen die stad, dorp en omgeving groener, 
schoner en aantrekkelijker maken. Voor nu en 
later.

Rens de Boer uit Utrecht wil jonge bewoners 
en studenten betrekken bij de rol van het 
waterschap voor een groene en klimaatbe-
stendige stad.
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Anja van Berckel uit Nieuwegein gaat voor samen-
werken aan een echte oplossing om bodemdaling in het 
veenweidegebied te stoppen. Zet zich in voor nieuwe 
recreatie mogelijkheden in, op en langs het water met 
waardevolle cultuurhistorische waterwerken.

Ewout ten Heuw uit Utrecht kiest voor de 
begrippen waterbewust,  kostenbewust, 
milieubewust.
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De mensen die voor u 
en de natuur in de klei 

gaan staan
Wie de laars past . . .  42 deskundige mensen 
stellen zich kandidaat die ieder hun ervaring 

en passie inbrengen. 
Er valt wat te kiezen tijdens de 

waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. 
Kies Water Natuurlijk Lijst 1

Info & contact:

Twitter @WNStichtseRijnl 
Facebook: @Water Natuurlijk-hdsr Regio Utrecht 
LinkedIn: @Water Natuurlijk-HDSR (Utrecht)
www.waternatuurlijk.nl/destichtserijnlanden
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