
VERKIEZINGSPROGRAMMA  

WATER NATUURLIJK 
WATERSCHAP RIVIERENLAND 



 Water Natuurlijk  
 

werkt in het waterschapsbestuur van waterschap Rivierenland aan 

veilig, gezond en schoon water met aandacht voor de natuur, landschap 

en recreatie. Water Natuurlijk is een groene organisatie met hart voor 

blauw en wordt ondersteund door belangrijke natuur- en 

watersportorganisaties, maar ook door de politieke partijen D66 en 

GroenLinks. Daarom is Water Natuurlijk uw logische keuze!  

  

 

 

 

 

 

 

Wat kunt u van ons verwachten? 

  

 Meer watergezondheid, met natuurvriendelijke oevers en ruimte voor 

recreatie 

 Gezonde recreatie, veilig en gezond zwemwater  

 Effectief toezicht, zodat watervervuiling bij de bron wordt aangepakt 

 Gezonde bestrijding, dus geen schadelijke bestrijdingsmiddelen meer in 

het water 

 Aanpak van medicijnresten en microplastics 

 Vitale visstand, meer vismigratie, minder vissterfte 

 Natuurlijker peilbeheer 

 Tegengaan bodemdaling rondom woningen 

 Bloemrijke dijken als sieraad in het landschap 

 Groenblauwe dooradering door de stad, met schoon water 

 Klimaatbestendige steden,  

 Energie en grondstoffen opwekken uit afvalwater, dus lagere kosten 

 Ontsluiting van waternatuur, meer genieten op de waterkant 

 Het principe de vervuiler betaalt 



 
WATERGEZONDHEID 
 

Water moet schoon en gezond zijn. Schoon water is immers nodig om 

drinkwater uit te maken en gewassen mee te laten groeien, vee te 

laten drinken, op te kunnen recreëren en om in te zwemmen. Maar het 

mooie van water is, dat het zichzelf kan reinigen. Dit zelfreinigend 

vermogen van water willen we als Water Natuurlijk verder benutten 

door te investeren in natuur in en rond water. 

  

WATER NATUURLIJK kiest daarom voor: 

  

Natuur voor  water. Planten en dieren in en aan het water krijgen de 

ruimte als we zorgen voor natuurvriendelijke oevers. Ook draagt een goed 

akkerrandenbeheer bij aan een betere water- en natuurkwaliteit. Door 

zorgvuldig beheer van dijken krijgen deze dijklichamen een goede en 

gevarieerde begroeiing, waar niet alleen vogels, vlinders en andere 

insecten van profiteren, maar wat ook de waterkwaliteit ten goede komt.  

  

Effectief toezicht. Watervervuiling wordt bij de bron aangepakt. Water 

Natuurlijk wil een voortvarende aanpak in het opsporen en straffen van de 

overtreders. Naast handhaving zetten we in op educatie en voorlichting.  

  

Goede ruimtelijke inrichting. De 

overbemesting van kwetsbare wateren 

wordt teruggedrongen, bijvoorbeeld door 

de aanleg van teeltvrije zones, 

akkerrandenbeheer en bufferstroken. 

 

Gezonde bestrijding. Water Natuurlijk zet 

in op een permanent verbod voor 

bestrijdingsmiddelen, die zeer schadelijk 

zijn voor een natuurlijk functionerend 

watersysteem, zoals neo-nicotinoïden.  
 

Water Natuurlijk is voorstander van 

natuurlijke ziekte- en plaagbestrijding en 

geeft biologische boeren korting op de 

waterschapsbelasting.   



Gezonde recreatie. Water Natuurlijk streeft 

naar veilig en gezond zwemwater en vindt dat 

in elk gebied in Rivierenland geschikte 

zwemplekken moeten zijn. Zwemwater moet 

schoon zijn. Bronmaatregelen moeten de groei 

van blauwalgen en schadelijke bacteriën 

voorkomen. Water Natuurlijk vindt dat 

(vervuilde) bagger of industriële grond dan ook 

niet in water waar gerecreëerd wordt, thuis 

hoort! 

 

De vispassage bij een stuw in 

de Gantel, zorgt ervoor dat 

vissen vanuit het 

Afwateringskanaal ook de 

Gantel bereiken, hetgeen eerst 

vanwege het peilverschil bij de 

stuw onmogelijk was. Door de 

vispassage  is het leefgebied 

van de vissen enorm vergroot. 

Duurzaam zuiveren. Het afvalwater wordt 

zo gezuiverd dat het ontvangende 

oppervlaktewater er geen nadelige effecten 

van ondervindt. Water Natuurlijk vindt het 

daarom ook belangrijk dat er meer 

aandacht komt voor de effecten van de 

zogenaamde nieuwe stoffen zoals 

medicijnresten, microplastics en 

nanodeeltjes. Om te voorkomen dat deze 

stoffen in het oppervlaktewater komen, 

willen we met het Rijk, met ziekenhuizen, 

maar ook met de farmaceutische industrie 

afspraken maken hoe we kunnen 

voorkomen dat deze stoffen  

in ons oppervlaktewater terechtkomen. Ook 

gaan we als waterschap hier zelf actief 

mee aan de slag. 

 Evenwichtige visstand. Water 

Natuurlijk zet in op een  verbetering 

van de leefomgeving van 

watergebonden dieren door 

structurele waterkwaliteits-

maatregelen en door het verbinden 

van wateren ten behoeve van 

vismigratie. Daarnaast worden 

visvriendelijke pompen en vijzels en 

vispassages bij stuwen, gemalen en 

sluizen toegepast. 

 



Natuurlijk Peilbeheer. Water Natuurlijk vindt natuurlijker peilbeheer het 

uitgangspunt voor modern waterbeheer. Dit stimuleert de natuurlijke 

productie en de vitaliteit van oevervegetaties en draagt bij aan een 

duurzaam voorraadbeheer. 

 

Realisatie doelen Kaderrichtlijn Water (KRW). Water Natuurlijk zet in op 

het realiseren van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water binnen de daarvoor 

afgesproken termijn. Ook buiten de Kaderrichtlijn Water werken we aan de 

ontwikkeling van flora en fauna boven en onder water, in inrichting en 

beheer. 

 

Bodemdaling tegengaan. In de veengebieden van de Alblasserwaard, 

de Vijfheerenlanden en het westen van de Tieler- en Culemborgerwaard 

moet bodemdaling zo veel mogelijk worden tegengegaan. Daarmee wordt 

schade aan gebouwen en bruggen en versnippering van het waterbeheer 

voorkomen. Door bodemdaling dreigen er namelijk steeds meer lage 

gebiedjes te ontstaan die een eigen peil moeten krijgen. Bovendien gaat 

sterke bodemdaling in veengebieden gepaard met afbraak van veen, 

waardoor het slootwater zuurstofarm en te voedselrijk wordt, met een 

slechte waterkwaliteit tot gevolg. Door het waterschap zou daarom goed 

grondgebruik ook veel meer aangemoedigd kunnen worden. 

 

Geen schaliegas. Winning van schaliegas kan verontreiniging van het 

grond- en oppervlaktewater veroorzaken. Water Natuurlijk is tegen een 

eventuele proefboring en winning van schaliegas. Waterveiligheid gaat 

ook over de ondergrond. Water Natuurlijk stelt het ‘voorzorgsprincipe’ en 

‘niet afwentelingsprincipe’ voorop. In lijn hiermee is Water Natuurlijk tegen 

het proefboren/winnen van schaliegas.  

 



Door klimaatverandering moeten we rekening houden 

met extra hoge waterstanden, waardoor de noodzaak 

om ons goed te beschermen tegen overstromingen 

en wateroverlast toeneemt.  

 

WATER NATUURLIJK kiest daarom voor: 

GROENE WATERVEILIGHEID 

 

Groene waterveiligheid. Om waterveiligheid te 

garanderen is een ingrijpende dijkverzwaring niet 

altijd de enige of beste oplossing. We kunnen 

bijvoorbeeld óók de rivier meer ruimte geven, 

waardoor een verbetering van de veiligheid 

gecombineerd kan worden met de verhoging van 

de landschappelijke kwaliteit, de ontwikkeling van 

natuur en het scheppen van mogelijkheden voor 

recreatie. Water Natuurlijk vindt dat er per gebied 

moet worden bekeken welke aanpak de beste is, 

voor zowel de veiligheid, de leefbaarheid als de 

omgevingskwaliteit. 

Building with nature.  Wateroverlast en watertekorten 

kunnen ook door middel van  een goed functionerend 

veerkrachtig watersysteem van rivieren, beken en sloten 

voorkomen worden. Water Natuurlijk is ervan overtuigd 

dat op het snijvlak hydrologie en ecologie nog veel winst 

te boeken is. 

Dijken met  biodiversiteit. Waterkerende dijken zijn er voor 

onze veiligheid, maar ze zijn ook belangrijk voor planten en 

dieren. Door hooilandbeheer gaat het de laatste jaren op 

veel dijkvakken weer goed met talloze kruiden en insecten. 

Dankzij de uitbundige bloei, kleurenpracht, vlinders en bijen 

zijn de bonte dijken een genot voor het oog. Met voldoende 

gras en diverse planten met verschillende wortelstelsels 

wordt de toplaag van de dijken zeer erosiebestendig. Dat 

maakt dat investeren in bonte dijken loont!  



Groen beheer en onderhoud van dijken. Robuuste dijken vragen 

ook om goed beheer. Water Natuurlijk vindt dat dit beheer maatwerk 

moet zijn. Door meer ruimte voor duurzaam beheer,  krijgen méér 

plantensoorten een kans en vooral: meer insecten en andere dieren 

die van die planten afhankelijk zijn. Te vroeg of te laat gemaaide of 

kortbegraasde, bloemloze en zoemloze dijkhellingen zijn géén goed 

idee. 
 

Innovatieve dijkconstructies. Ook kan door slimme innovatieve 

oplossingen dijkverzwaring voorkomen worden, of gerealiseerd 

worden met minder impact voor bewoners, natuur en cultuur. Te 

denken valt aan het realiseren van een natuurvriendelijke vooroever 

ten behoeve van hoogwaterbescherming in plaats van het ophogen 

van een bestaande dijk. Of denk aan het bergen of vasthouden van 

water in natuurgebieden in plaats van het ophogen van kaden of het 

aanleggen van kunstmatige bassins. Kortom: innovatie werkt 

doelmatigheid en duurzaamheid in de hand en biedt mogelijkheden 

om het waterbeheer goedkoper te maken en de leefomgeving te 

sparen of toegevoegde waarde te geven. 

 

Water als ordenend principe. Water Natuurlijk omarmt het principe 

van ‘water als ordenend principe’. Dat betekent een vroege 

deelname van het waterschap aan toekomstbestendige 

gebiedsontwikkelings- en herstructureringsprojecten; samen met 

gemeenten, ontwikkelaars, bedrijven, eigenaren en bewoners. Door 

in een vroegtijdig stadium in plan- en visieontwikkeling oog te 

hebben voor de waterbelangen en de waterrisico’s kunnen veel 

kosten bespaard worden.  

 



 

DUURZAAM WATER IN DE STAD 
 

Stedelijk water draagt belangrijk bij aan de aantrekkelijkheid van de 

woonomgeving, maar zorgt ook voor de nodige verkoeling ten tijde van 

hitte. Daarnaast kan goede waterberging in de stad veel ellende en kosten 

voorkomen. Goed waterbeheer in de stad is daarmee van het allergrootste 

belang. 

 

 WATER NATUURLIJK kiest daarom voor: 

  

Groenblauwe dooradering door de stad. Groenblauwe verbindingen door de 

stad zijn een absolute noodzaak voor een aantrekkelijk leefklimaat. Naast de 

bijdrage aan schone lucht, schoon water, gezondheid en biodiversiteit is dit 

functionele groen en blauw van groot belang om in de toekomst extreme buien te 

kunnen opvangen. Water Natuurlijk wil samen met gemeenten werken aan die 

groenblauwe dooradering van stedelijk gebieden om zo een bijdrage te leveren 

aan een fijne en gezonde leefomgeving, aan schoon water, aan stad-

landverbindingen en aan droge voeten voor duizenden stadsbewoners.  

Leefbare steden met water. Water 

Natuurlijk wil dat water gaat leven in de 

stad. Bewoners moeten er gebruik van 

kunnen maken en moeten er van 

kunnen genieten. Dat kan bijvoorbeeld 

door oeverrecreatie, door het inrichten 

van visstekken en waterspeelplaatsen 

of het realiseren van doorgaande 

schaats- en kanoroutes. Om het belang 

van water goed te borgen vindt Water 

Natuurlijk het belangrijk dat het 

waterschap de samenwerking met de 

gemeenten versterkt en ook het 

initiatief neemt bij watergebonden 

projecten in het stedelijk gebied 

(bijvoorbeeld rietvelden als zuivering 

van oppervlaktewater in nieuwbouw-

wijken van steden).   

 



WATERNATUURLIJK ZETTE DE AFGELOPEN 

JAREN HARD IN OP HET TERUGWINNEN 

VAN DUURZAME ENERGIE UIT ONS 

AFVALWATER, MET VEEL SUCCES:   

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nijmegen 

wordt steeds meer energie opgewekt. Door het 

in de zuivering geproduceerde slib te vergisten, 

ontstaat biogas dat direct toegepast kan worden 

of weer kan worden omgezet in elektriciteit en 

warmte. 

De zuivering is dus met recht een echte 

energiefabriek te noemen, die duurzame groene 

energie levert voor haar omgeving! Ook in Tiel 

en in het westen van ons gebied wordt hard 

gewerkt aan zo’n ENERGIEFABRIEK. 

 

 

 Regenwater beter benutten. Ook wil 

Water Natuurlijk dat het schone 

regenwater beter wordt benut en niet 

met het vuile rioolwater wordt 

vermengd. In nieuwe woonwijken 

zeker, maar ook in bestaande wijken 

willen we samen met gemeenten en 

bedrijven slimme oplossingen 

stimuleren.  

 . 

 

 
 Afvalwater wordt energie voor 

de stad. Ons afvalwater is niet 

langer een last, maar steeds meer 

een bron voor grondstoffen en 

energie. Daarom kiest Water 

Natuurlijk voor een ommekeer  in 

omgaan met rioolwaterzuiverings-

installaties. Die worden wat ons 

betreft energie- en 

grondstoffenleveranciers. Uit het 

rioolwater kunnen veel nuttige 

stoffen gehaald worden voor 

hergebruik, zoals fosfaat en vezels. 

Bovendien kan energie worden 

gewonnen en opgewekt op een 

zuiveringsinstallatie. Wij willen 

doorgaan met het invoeren van 

innovatieve processen in de 

waterzuivering. 

 

 



 

 

Een Klimaatactieve stad. Water Natuurlijk wil de steden in Rivierenland 

klimaatbestendiger maken door negatieve effecten van klimaatverandering te 

verminderen en positieve effecten te benutten. Daarom willen we samen met de 

gemeenten aan de slag met de Klimaatactieve stad, om die maatregelen te treffen 

die klimaateffecten opvangen of tegengaan (bijvoorbeeld ruimte creëren voor water, 

waterrobuust inrichten en bouwen). We willen bovendien een aanpak die de 

klimaatverandering voorkomt (zoals CO2-reductie, energiebesparing, circulaire 

economie), waarbij water als vehikel benut wordt om te komen tot een 

toekomstgericht en effectief (haalbaar, betaalbaar en resultaatgericht) 

klimaatbeleid. 

 

 
 

 



BELEEF WATER 

 
Voor een positieve waterbeleving is aantrekkelijk oppervlaktewater nodig. Dit 

betekent dat het water in onder andere de beken, stadsgrachten, havens, 

kanalen en vijvers aan bepaalde eisen moet voldoen, maar dat er ook 

voldoende ruimte moet zijn voor recreatief medegebruik. 

  

WATER NATUURLIJK kiest daarom voor: 

 

Ontsluiting van waternatuur. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat u  kunt 

genieten van het water en zet daarom in op ontsluiting van waternatuur door aanleg 

van voorzieningen voor water- en oeverrecreanten en openstelling van 

schouwpaden langs de watergangen. Het ontsluiten van kwetsbare (water)natuur is 

maatwerk.  

 

Zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed. Water Natuurlijk vindt dat het 

waterschap zijn verantwoordelijkheid dient te nemen voor het beheer en onderhoud 

van het cultuurhistorisch erfgoed, zoals dijkhuizen, poldergemalen, sluizen, 

watermolens en historische ontginningspatronen. Dat geldt ook voor 

waterschapoverstijgende projecten.  

 

 

Schone en Beleefbare Waal: Samen 

voor een schoon rivierengebied  

Elk jaar ligt er in het voorjaar, na de 

hoogwaterperiode, veel zwerfafval op de 

oevers van de Waal. Het hoogwater 

neemt het afval mee ‘omhoog’, waardoor 

het op de oevers en uiterwaarden 

belandt en uiteindelijk terecht komt in de 

zeeën als PLASTIC SOUP. Door 

projecten zoals “Schone en Beleefbare 

Waal” te ondersteunen kan het 

waterschap met educatie en diverse 

activiteiten het bewustzijn bij het brede 

publiek vergroten, zo kunnen we  laten 

zien wat zwerfvuilproblematiek rondom 

de rivieren betekent voor de 

waterkwaliteit en beleefbaarheid van het 

gebied.  

 

 

 

 
 

 



Het creëren van bewustwording voor schoon water. Het gebruik van 

pesticiden, medicijnresten in oppervlaktewater en plastic afval vormen een 

bedreiging voor de waterkwaliteit. Het creëren van bewustwording over het 

belang van schoon water vindt Water Natuurlijk een belangrijke opgave.  

 

Gemalen en stuwen worden uitgezet als er geschaatst kan worden. 

Water Natuurlijk vindt dat ‘s winters als zich de mogelijkheid tot schaatsen 

voordoet, het Waterschap stuwen, gemalen en sluizen moet sluiten, zodat er 

geen gevaar ontstaat voor de schaatsers en de mensen die van het ijs willen 

genieten! 

 



WATERSCHAP ALS MODERNE OVERHEID 

 
Technische en bestuurlijke koploper. Water Natuurlijk vindt dat Waterschap 

Rivierenland zowel technisch als bestuurlijk voorop moet blijven lopen bij 

optimalisatie en innovatie op het gebied van waterveiligheid, het waterbeheer, 

de zuivering van afvalwater. 

 

Instellen van een innovatiefonds. Een innovatiefonds biedt mogelijkheden 

om binnen het waterschap snel in te springen op het onderzoeken van 

kansrijke innovaties. Water Natuurlijk wil hiervoor een innovatiefonds instellen. 

Innovaties dragen ertoe bij dat er slimmere, duurzamere en goedkopere 

oplossingen voor bestaande problemen kunnen worden gevonden, voor zowel 

de waterketen/veiligheid als het watersysteem. Voorbeelden zijn pilots voor 

nieuwe sanitatiesystemen (hogedruk-riolering, inzet gootsteenvermaler), 

ontwikkelingen in het kader van de verbouw van rioolwaterzuiverings-

installaties tot Grond- en Energiefabrieken. Ook kan door slimme innovatieve 

oplossingen dijkverzwaring voorkomen worden, of gerealiseerd worden met 

minder impact bewoners, natuur en cultuur.  

 

 

Te denken valt aan het realiseren van een 

natuurvriendelijke vooroever ten behoeve van 

hoogwaterbescherming in plaats van het 

ophogen van een bestaande dijk. Of denk aan 

het bergen of vasthouden van water in 

natuurgebieden in plaats van het ophogen van 

kaden of het aanleggen van kunstmatige 

bassins. Kortom innovatie, werkt doelmatigheid 

en duurzaamheid in de hand en biedt 

mogelijkheden om het waterbeheer goedkoper te 

maken en de leefomgeving te sparen c.q. 

toegevoegde waarden te geven. WN wil daarom 

dat er een  innovatiefonds komt. 

 



Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. Voor Water Natuurlijk is 

duurzaam en maatschappelijk verantwoord 

handelen van ons waterschap 

vanzelfsprekend. Het waterschap vervult 

namelijk een voorbeeldrol bij o.a. de inkoop 

en het aanbesteden van goederen en 

diensten en koopt daarom 100% duurzaam 

in. Dat betekent ook bestrijdingsmiddelenvrij 

beheer op de eigen terreinen. 

 

Versterking grensoverschrijdende aanpak 

watersystemen. 

Water Natuurlijk richt zich op het verbeteren 

van grensoverschrijdende watersystemen 

omdat tal van externe factoren die van 

belang zijn voor het functioneren van ons 

waterschap internationaal van karakter zijn 

(zoals klimaat, waterkwaliteit en 

internationale wet- en regelgeving). Daarmee 

reiken onze verantwoordelijkheden verder 

dan het eigen gebied. 

 

Energieneutraal. Water Natuurlijk wil een energieneutraal Waterschap 

Rivierenland. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor het waterbeheer. 

Omdat het waterbeheer de belangrijkste taak van het waterschap is, vindt Water 

Natuurlijk dat het waterschap op dit punt een voorbeeldfunctie heeft. Water 

Natuurlijk wil dat het waterschap zich inspant om een klimaatneutrale organisatie 

te worden en op die manier bijdraagt aan het duurzaam behoud van onze 

leefomgeving.  

 



 

Nationale en internationale uitwisseling van kennis en expertise. Water 

Natuurlijk stimuleert het uitdragen van Nederlandse kennis en ervaring naar 

andere organisaties en landen en vice versa. Dit gebeurt zowel binnen Europa 

als mondiaal. 

 

Burgerparticipatie en co-creatie. Water Natuurlijk vindt dat u als burger of 

belangengroep actief bij het waterbeheer betrokken moeten worden. Dit geldt 

zowel gedurende de planfase als gedurende de uitvoerings- en de beheerfase. 

Daarnaast stimuleren wij u om ook zelf een bijdrage te leveren aan gezondere, 

mooiere en veiliger watersystemen door mee te denken en mee te doen.  



MEERWAARDE VOOR UW GELD 
 

 

We stellen met z’n allen hogere eisen aan veiligheid tegen overstromingen; 

de Europese Kaderrichtlijn Water vraagt om verbetering van de 

waterkwaliteit. Daar staat Water Natuurlijk vierkant achter, maar niet tegen 

elke prijs. 

  

WATER NATUURLIJK kiest daarom voor: 

 

Het principe De vervuiler betaalt. Water Natuurlijk wil dat alle betrokkenen op 

een evenwichtige en rechtmatige manier bijdragen aan het waterbeheer. Wij gaan 

uit van de opstelling dat de vervuiler betaalt voor de vervuiling en de gebruiker 

betaalt voor de geleverde diensten. Zuinig omgaan met water moet beloond 

worden. Waterbeheer is niet gratis, een gedegen waterbeheer levert onze 

samenleving veel voordelen op. 

 

Balans kosten en baten. Investeringen in water betalen zich meestal niet op de 

korte termijn uit; daar gaat soms een lange periode van herstel aan vooraf. 

Daarom kijkt Water Natuurlijk vooral naar de balans tussen de kosten op de korte 

termijn en de baten op de lange termijn. Door niet alleen te kijken naar de 

investeringskosten, maar ook naar de energielasten en kosten voor onderhoud en 

beheer, zien we dat investeren in duurzaamheid vaak hand in hand gaat met 

kostenbesparing! 

 

Transparant en toegankelijk. Het spreekt vanzelf dat u wil weten wat het 

waterschap voor u doet en wat u dat zal kosten. Daarom wil Water Natuurlijk dat 

het waterschap een inzichtelijke en kostenbewuste organisatie is. Verder willen 

we dat het waterschap u tijdig informeert over zijn plannen en het werk dat bij u in 

de buurt wordt uitgevoerd. Eventuele klachten worden snel en adequaat 

afgehandeld.  


