
Met zes zetels is Water Natuurlijk de 
grootste partij in het waterschapsbe-
stuur van Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden. Daardoor 
hebben we veel kunnen bereiken. 

• Water Natuurlijk heeft zich hard gemaakt  
voor verbetering van de waterkwaliteit 
door samen te werken met boeren en 
fruittelers aan het programma ‘levendi-
ge boerensloot’ en door de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en vispassages 
bij gemalen en stuwen.

• 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 resul-
taat.

• Water Natuurlijk heeft zich ingezet om 
de bedrijfsvoering van het waterschap 
duurzamer te maken. Concrete voor-
beelden zijn de duurzame renovatie van 
het waterschapskantoor, energiebe-
sparing, aanleg van zonnepanelen en 
het experimenteren met hergebruik van 
grondstoffen

• Water Natuurlijk heeft zich ingezet voor 
de bouw van een betere en energie-
zuinige afvalwaterzuivering in de stad 
Utrecht. Vanaf 2019 komt het gezuiver-
de afvalwater daardoor nog schoner in 
de Vecht terecht. 

• Water Natuurlijk heeft het voor elkaar 
gekregen om waterberging te com-
bineren met andere functies. Mooie 
voorbeelden zijn het zichtbaar maken 
van cultuurhistorie in de waterberging 
van polder Blokhoven bij Schalkwijk.

• Water Natuurlijk  heeft zich ingezet 
om samenwerking met inwoners en 
gemeenten te verbeteren, o.a. door 
initiatief te nemen voor de subsidierege-
ling  ‘blauwe bewonersinitiatieven’ en  de 
stimuleringsregeling ‘water in de stad’. 
Daardoor zijn al diverse schoolpleinen 
groen-blauw ingericht en wijken klimaat-
bestendiger gemaakt.

Resultaten 2015-2019: Door een groot aantal 
zetels hebben we veel plannen kunnen realiseren

Een waterschap zorgt voor veilige 
dijken en voldoende en schoon water. 
Water Natuurlijk vindt dat deze 
basistaken goed te combineren zijn 
met natuur, aantrekkelijk landschap, 
duurzaamheid, innovatie en recreatie. 
Betaalbaar waterbeheer met een 
eerlijke kostenverdeling. Stem daarom 
Water Natuurlijk op 20 maart. 

Water Natuurlijk kiest voor:

• Gezond   
Schoon en gezond water: Dat is de 
eerste levensvoorwaarde voor mensen, 
dieren en planten. Een goed voorbeeld 
is schoon zwem/recreatiewater, goed 
gezuiverd afvalwater, wij kiezen voor het 
tegengaan van zwerfvuil, stoffen die we 
niet in ons (drink)water willen. Wij komen 
op voor de ijsvogel, otter, dotterbloem, 
wilde bijen, vissen en dagvlinders.

• Groen & Veilig
 Een mooie en prettige leefomgeving: 

Een natuurlijk watersysteem is klimaat-
bestendig met veel verschillende soorten 
planten en dieren;

 Veilige aantrekkelijke dijken: Bloemrij-
ke dijken zijn de nieuwe standaard. De 
Lekdijkversterking wordt de duurzaam-
ste dijkversterking uit de geschiedenis, 
met aandacht voor natuur, landschap, 
cultuurhistorie en recreatie.

• Klimaat
 Inspelen op klimaatverandering: Hevige 

buien en lange perioden van droogte 
stellen nieuwe eisen aan het water in 
de grote en kleine gemeenten. Regen-
water houden we vast en benutten we 
ter plekke. De extra ruimte die nodig is, 
combineren we slim met andere functies. 
Met elkaar zoeken we naar passende 
oplossingen;

 

 Een duurzaam en circulair waterschap: 
Duurzaam waterbeheer betekent her-
gebruik van grondstoffen en zuinig zijn 
met grondstoffen, landschap én geld. 
Energieneutraal in 2030 is ons streven.

• Gezamenlijk
 Samenwerken met bewoners en 

gemeenten: Samen met de gemeenten 
koppelen we regenwater van het riool af. 
Zo vullen we grondwater aan en besparen 
we kosten bij de rioolwaterzuivering. We 
gaan werken aan een echte oplossing om 
de bodemdaling in het veenweidegebied 
te stoppen. Dat doen we samen met 
inwoners, bedrijven en andere overheden.

• Genieten
 Recreatie in, op en langs het water: 

Iedereen moet van water en natuur kun-
nen genieten. De mooie verhalen over 
ons watererfgoed kunnen we benutten 
voor recreatie en educatie.

Plannen 2019-2023: Veilig en betaalbaar waterbeheer 
met oog voor natuur, klimaat en landschap

Wij hebben 
uw stem nodig!

Om verder te kunnen werken aan 
onze ambities hebben wij ook deze 

keer uw stem nodig ! 
Hou je van de natuur, stem dan 

Water Natuurlijk op 20 maart 2019.

Hou van: 
Genieten in, op en 
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Hou van: 
Het veenweidegebied
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