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E E N  S E R I E  V A N  H E N K J E  K O N I N G PORTRET

Saskia Borgers uit Spierdijk van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:

‘Die water deert, die water keert’ was omstreeks 

het jaar 1200 het motto van de bewoners toen 

hier het eerste dijkje werd gelegd. Eindelijk 

bescherming tegen het water voor een paar 

dorpen in de regio Alkmaar. De dijk moest  

geregeld onderhouden worden anders zakte 

hij weer in, en dat lukte alleen via samenwer-

king tussen de dorpen. Uit die samenwerking 

ontstond het waterschap, het eerste bestuurs- 

orgaan in Nederland. “Nu, ruim 1000 jaar later, 

is de wereld zoveel complexer”, zegt Saskia. 

“Vroeger vochten we met of tegen het water, 

nu hebben we ook heel andere opdrachten. 

Het zuiveren van afvalwater bijvoorbeeld: in 

ons werkgebied produceren de inwoners ruim 

120 liter afvalwater per persoon per dag. 

Maar ook de droogte begint ’s zomers een 

probleem te worden. En het klimaat, de op-

warming van de aarde, het stijgende zeeniveau. 

Het inzakken van de bodem, het energie- en 

stikstofprobleem...” 

In 2025 wil het HHNK energie-neutraal functi-

oneren. Al die pompen en sluizen gebruiken 

massa’s energie. Als die zouden stoppen loopt 

Noord-Holland binnen de kortste keren als een 

badkuip vol. Dus er moet wel iets op gevonden 

worden. Ook de waterzuivering slurpt energie. 

Met nieuwe technieken en eigen opwek lukt 

“De wereld is zoveel  
           complexer”

voor de planeet én het moet iets opleveren 

(dat kan ook iets anders zijn dan geld!). Die 3 

P’s moeten in evenwicht zijn en vormen zo de 

handleiding voor haar beslissingen.

Hoe kwam je aan dat warme hart voor de 

maatschappij?

“Ik ben opgevoed in het oosten van het land, 

een gewoon gezin in een gewoon dorp. Maar 

mijn ouders hadden vrienden die in het verre 

buitenland in het ontwikkelingswerk zaten. 

Eens in de zoveel maanden kwamen ze een 

paar weken naar Nederland en kwamen ze bij 

ons thuis. Ik was nog een kind, maar zij werden 

een soort ‘blik-opener’ voor me.  Die mensen 

waren tevreden met nauwelijks iets, ze leef-

den eenvoudig, met respect voor ieder leven, 

aten geen vlees, en waren niet uit op steeds 

meer spullen en geld. Dat maakte diepe indruk 

op me. En dat heeft grote invloed gehad op 

mijn route door het leven.” 

Saskia ging milieukunde studeren en later  

milieusociologie. Ze bestudeerde de samen-

hang tussen de menselijke samenleving en 

het milieu. Zo raakte ze geïnteresseerd in het 

lot van een groep vrouwen in India die een  

opmerkelijk rondtrekkend bestaan leidden.  

Saskia pakte haar koffer, reisde naar India en 

trok een jaar met de vrouwen mee. Ze vertelt 

hoe ze van heel dichtbij meemaakte hoe het 

landschap en de periodieke extreme droogte 

het leven van de vrouwen dicteerden. Deze 

ervaring plantte in Saskia het zaadje voor een 

belangrijk besef: er is een voortdurende en 

grenzeloze wisselwerking tussen omgeving, 

het samenleven van mensen én het klimaat.

Terug in Nederland vond ze werk onder andere 

bij gemeentes en provinciale overheden. Banen 

die steeds te maken hadden met mensen, de 

samenleving én het milieu. En nu dus als be-

stuurder bij het Hoogheemraadschap Noord-

Holland. Ze is geïnteresseerd in de puzzels 

van elk gebied. Waar ze ook heel persoonlijk 

mee wil kennis maken. Zo was ze kortgeleden 

op Texel waar ze werd geïnformeerd over het 

drinkwater. Zout water rondom het eiland,  

en hoe zorg je dan dat er voor zoveel mensen 

voldoende schoon drinkwater is, ook in het 

toeristenseizoen? “Wij vormen een bak vol 

kennis en deskundigheid, onze mensen zijn zó 

toegewijd. Het is fantastisch om van daaruit 

- integraal denkend - te zoeken naar wat de 

mogelijkheden zijn.”

Spierdijk- “Mensen meenemen in 

de ontwikkelingen, dat vind ik be-

langrijk. Bewoners en onderne-

mers zo goed mogelijk betrekken 

bij het denken over het hoe en 

waarom van veranderingen in hun 

leefgebied,” zegt Saskia Borgers 

met overtuiging. Ze is lid van het 

dagelijks bestuur van het Hoog-

heemraadschap (HHNK). Onder 

haar aandachtsveld vallen onder 

andere duurzaamheid, innovatie 

en participatie. Op de muur achter 

haar vertellen prachtige oude 

landkaarten over het voortdurend 

veranderen en bewegen van het 

land door de eeuwen heen.

het steeds beter duurzamer te werken. En het 

HHNK zal die kennis en ervaring ook inzetten 

voor de regio in de samenwerking met ge-

meenten en provincie. 

Van jongs af aan heeft Saskia een warm hart 

voor maatschappelijk verantwoord onderne-

men. Zo probeert ze bij nieuwe plannen en 

innovatie zoveel mogelijk lokale duurzame 

startups te betrekken. Of ze zoekt medewer-

king van bij voorbeeld mensen uit sociale 

werkplaatsen of lokale ondernemers. Samen 

met anderen iets tot stand brengen, dát is 

haar uitgangspunt. Soms is dat lastig, helemaal 

als er tegengestelde belangen zijn. Voor de 

één moet het grondwater hoog zijn, voor de 

ander laag...Voor de één moet de dijk blijven 

zoals hij is, voor de ander moet hij tot heel 

veilig worden verhoogd...”Ik vind dat boeiend: 

met respect luisteren naar het verschil in op-

vatting en daarmee verder werken: dat houd 

je scherp.” Ze hanteert in haar afwegingen 

het begrip van de 3 P’s: People, Planet en Profit. 

Het moet goed zijn voor mensen, én goed 

Bijzonder,
maar toch

GEWOON


