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Ruimte voor Levende Rivieren 
Vijfentwintig jaar werken aan levende rivieren heeft een indrukwekkende oogst aan nieuwe 

riviernatuur opgeleverd. In en langs de rivieren is meer leven gekomen en steeds meer mensen 

genieten daarvan. Klimaatverandering stelt alle functies in het rivierengebied nu voor nieuwe, grote 

opgaven.  

Daarom hebben zes natuurorganisaties die actief zijn in het rivierengebied het plan ‘Ruimte voor 

Levende Rivieren’ opgesteld. Water Natuurlijk steunt van harte hun inzet: ruimte maken voor een 

levend en klimaatbestendig rivierenland met ruimtelijke kwaliteit als verbindende kracht. 

De gevolgen van klimaatverandering zijn in het rivierengebied groot en raken aan alle functies: 

extreem hoge én extreem lage waterstanden hebben consequenties voor waterveiligheid, landbouw, 

natuur en scheepvaart.  

De huidige rivieren zijn te krap geworden voor de verwachte piekafvoeren bij klimaatverandering. 

Onze rivieren vragen meer ruimte. Naast uiterwaardverlaging en natuurlijk stromende nevengeulen 

zijn ook dijkverleggingen en nieuwe rivieren met overstromingsvlakten nodig.  
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We kunnen retentiegebieden kiezen waar het water in extreme situaties tijdelijk in kan stromen. 

Hierdoor worden de piekafvoeren lager en zijn verder stroomafwaarts minder ingrepen nodig. De 

Rijnstrangen is bijvoorbeeld heel geschikt als retentiegebied tijdens extreme hoogwaterafvoeren in de 

winter: het gebied is vrijwel onbewoond en  

  

  

omdat het zo ver stroomopwaarts ligt, profiteren de inwoners langs alle Rijntakken van het effect. 

Door het gebied ook te benutten voor nieuwe moerasnatuur, draagt het ook bij aan natuur en 

landschap. 

Een andere uitdaging is de veel te krap geworden vaargeul. Voor de scheepvaart ligt de vaargeul sinds 

de vorige eeuw tussen kribben. Het vele water dat door het zomerbed stroomt, schuurt daar veel 

zand van de bodem weg. Daardoor daalt het zomerbed van de rivier gestaag: de rivierbodem 

erodeert met 1 tot 3 cm per jaar en is sinds 1900 op sommige plaatsen al meer dan 2 meter gedaald. 

De verwachting is dat deze bodemerosie nog wel 100 jaar aanhoudt. Dit leidt tot steeds grotere 

problemen, vooral ook voor de scheepvaart zelf. Op verschillende plaatsen zakt de rivierbodem 

namelijk niet mee: denk aan sluisingangen, leidingstroken, vaste bodemlagen en fundamenten van 

bruggen en kribben. Deze vaste punten steken steeds meer uit, als drempels in de vaarweg. Ook voor 

de natuur is deze bodemerosie een probleem: uiterwaarden verdrogen en vooral moerasnatuur is 

daar de dupe van. Daarnaast dringt het zoute zeewater verder de rivier op door bodemerosie. 

Klimaatverandering, die langere perioden van droogte brengt, versterkt de problemen voor zowel 

scheepvaart als natuur.  

Mogelijk is rivierverruiming een oplossing: laat bij lage en gemiddelde afvoeren méér water door 

nevengeulen stromen en laat bij hoge waterstanden rivierwater door de gehele uiterwaarden 



 

stromen door zomerkades te verwijderen. Zo neemt de stroomsnelheid in de vaargeul zelf af en 

schuurt het water daar minder zand weg.  

Groot denken, op het niveau van riviertrajecten, is hierbij een voorwaarde: deze oplossing werkt 

alleen met een aaneengesloten kralensnoer van rivierverruimende maatregelen langs de hele rivier, 

ook in Duitsland. 

  

 
 

 

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe: boeren moeten nu echt 

mee gaan doen   
Op 27 november heeft het Algemeen Bestuur van waterschap 

Vallei en Veluwe de begroting voor 2020 en de 

meerjarenbegroting 2020 - 2024 vastgesteld. Water Natuurlijk 

staat achter deze begroting. De begroting is een verdieping van 

het toekomstgerichte beleid en biedt ruimte om stappen te zetten 

richting de doelen die Water Natuurlijk belangrijk vindt. Doelen 

als duurzaamheid en circulariteit, waarbij samenwerken met 

partners essentieel is. De begroting zelf leidt tot een beperkte 

verhoging van de belastingtarieven en is in lijn met de 

voorjaarsnota. 

De voorgestelde verhoging van de tarieven voor agrariërs met 

gemiddeld zo’n 10% kwam voort uit het zogenaamde 

Wegenarrest. Voorheen gold een hoger tarief voor de weg én de 

berm, nu moet voor de berm een laag tarief gerekend worden. 

Daardoor komt er minder belasting binnen van wegbeheerders, 

wat in het huidige belastingsysteem tot gevolg heeft dat agrariërs 

meer moeten betalen. Ook Water Natuurlijk vindt dit niet 

rechtvaardig. Echter, het huidige belastingstelsel heeft veel meer 

onrechtvaardigheden, ook voor inwoners en natuur. En 

belangrijker nog, agrariërs betalen op dit moment bij Vallei en 

Veluwe een van de laagste tarieven van Nederland, terwijl zij een 

belangrijke oorzaak zijn van de stikstofproblematiek. 

Uiteindelijk bleek er een grote meerderheid van het Algemeen 

Bestuur voor de maatregel om dat deel van de 

belastingverhoging voor agrariërs die voortkwam uit dit 

Wegenarrest voor 2020 eenmalig te halen uit het zogenaamde 

watersysteem-egalisatiereserve. Daar is Water Natuurlijk niet blij 

mee, omdat deze reserve voor een groot deel is opgebouwd uit 

bijdragen van inwoners. 



 

De aanwezige agrariërs gaven aan een belangrijke partner van 

het waterschap te zijn. Dat mogen ze wat Water Natuurlijk 

betreft het komende jaar laten zien. Want als het gaat over 

waterkwaliteit, droogte, wateroverlast en biodiversiteit zullen er 

de komende jaren grote stappen gezet moeten worden. Het 

waterschap staat klaar om hiermee aan de slag te gaan, wij 

zullen de agrariërs aan hun belofte houden om vanaf nu echt 

mee te gaan doen. 

 

  

Astrid Meier 

Fractievoorzitter Water Natuurlijk Vallei en Veluwe 

  

 
 

 

Landbouw aan de slag met waterkwaliteit 
  

Figuur: Kennisimpuls Waterkwaliteit 

  

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de 

laatste decennia sterk verbeterd. De laatste jaren stagneert deze 

verbetering echter, terwijl in veel wateren de doelen voor ecologisch 

gezond water nog niet worden gehaald. Dat komt onder meer door de 

hoge nutriëntenbelasting vanuit het landelijk gebied. Vanuit de 

landbouwsector zijn extra inspanningen nodig, bovenop de verplichte 

maatregelen vanuit het mestbeleid. 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft in juni 2017 een lijst 

met 99 landbouwmaatregelen vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Open 

Teelten en veehouderij (BOOT) om emissies van nutriënten en 

bestrijdingsmiddelen naar water terug te dringen. Maar het uitvoeren van 

deze ‘BOOT-maatregelen’ door boeren, waterbeheerders en 

landbouwadviseurs blijkt lastig. 

Om dit probleem op te lossen heeft het project ‘Maatregel op de Kaart’, 

onderdeel van het KIWK-project Nutriënten een landelijke 

maatregelenkaart gemaakt. Deze kaart geeft voor ieder landbouwperceel 

in Nederland een inspiratielijst met kansrijke BOOT-maatregelen voor het 

verminderen van de emissie van stikstof en fosfor naar grond- en 
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oppervlaktewater. Welke maatregelen dat zijn hangt af van de 

kenmerken van het perceel. Welk gewas wordt er geteeld? Wat is het 

bodemtype? Grenst het perceel aan de sloot? Is het perceel voorzien van 

buisdrainage? Welke helling heeft het perceel? Etcetera. 

De eerste succesvolle toepassing is inmiddels een feit. De voor iedereen 

beschikbare maatregelenkaart is te bekijken via deze viewer. Gebruikers 

kunnen hier met een simpele klik op een perceel de bijbehorende 

inspiratielijst met maatregelen zien. 

 
 

 

Concept voorkeursalternatief Grebbedijk 
Het ontwerp voor de dijk en het omliggende gebied staat in het concept 

voorkeursalternatief (VKA) op hoofdlijnen omschreven. 

In het concept - VKA wordt buitendijks over de gehele lengte van de dijk, 

een berm met een getrapte kruin aangebracht. Deze zal worden 

benut als een veilige recreatieve route. De kruin gaat iets omhoog en 

binnendijks zijn verschillende maatregelen voorzien, passend bij het 

gebied. Bij woningen dicht aan de dijk wordt een maatwerkoplossing 

toegepast zoals het plaatsen van bijvoorbeeld een damwand. Naast de 

dijkversterkingsopgave hebben gebiedsambities en natuuropgaven een 

plek in het voorkeursalternatief:  

 Het Hoornwerk bij de Grebbeberg, een cultuurhistorisch 

verdedigingswerk, wordt opgehoogd tot de situatie zoals die in 

1785 was. 

 In de Plasserwaard komt een geul voor de waterkwaliteit. 

Moerasnatuur vormt extra leefgebied voor diverse vogelsoorten 

zoals het porseleinhoen. 

 Het bestaande ooibos wordt uitgebreid. 

 Vlakbij de watersportvereniging VADA komt een kleine 

ecologische verbindingszone voor wild tussen de Veluwe en de 

Utrechtse Heuvelrug. 

 In de ‘Driehoek’, onderdeel van de Bovenste Polder, is een 

kleine waterplas bedacht. Aan de zuidzijde komt een natuurlijke 

oever. 

 Het zuidelijk deel van de ‘Driehoek’ en de Bovenste Polder 

worden verder ingericht voor verschillende vogelsoorten 

waaronder de kwartelkoning en porseleinhoen. 
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In januari 2020 wordt het concept-VKA als ontwerp ter inzage gelegd en 

in de zomer van 2020 wordt het definitief voorkeursalternatief 

vastgesteld. Daarna volgt de planuitwerking en vanaf 2023 staat de 

uitvoering gepland.   

  

 
 

 

Spoedwet stikstof een gemiste kans? 
De Spoedwet aanpak stikstof is er vooral op gericht om met een zeer 

beperkte reductie van de stikstofuitstoot ruimte te creëren voor 

bouwprojecten. De vermindering komt slechts voor 30% ten goede aan de 

natuur. De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties hebben de 

Kamer gewezen op de bezwaren, risico’s en juridische twijfels van deze 

wet. Dit blijkt ook uit het advies van de Raad van State.  

Duidelijk is dat het kabinet de stikstofcrisis aangrijpt om de bescherming 

van kwetsbare natuurgebieden te verslechteren. Geheel onnodig voor het 

terugdringen van de stikstofuitstoot versoepelt de spoedwet de 

vergunningplicht voor schadelijke activiteiten in en bij onze belangrijkste 

natuurgebieden: de Natura 2000-gebieden. 

Op dit moment geldt er een vergunningplicht voor projecten met 

‘mogelijk significante effecten’ én voor andere handelingen die kunnen 

leiden tot verslechtering van de natuur in Natura 2000-gebieden. Is er een 

significant negatief effect, dan is het alleen bij grote uitzondering mogelijk 

om een vergunning te krijgen. Bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding 

is. Logisch, want het gaat om de bescherming van de meest unieke natuur. 

Maar ook als er minder dramatisch negatieve effecten verwacht worden, 

moet er kritisch door de provincie beoordeeld worden of een activiteit 

door kan gaan. Dat laatste dreigt nu te vervallen. Daarmee staat de weg 

open voor allerlei activiteiten met kleinere schadelijke effecten die elk op 

zich misschien niet de genadeklap voor een gebied of een soort 

betekenen, maar die dat gezamenlijk wel kunnen zijn. Met deze maatregel 

wordt het stikstofprobleem niet opgelost. 

Nog bezwaarlijker is het voorstel in de spoedwet om een drempelwaarde 

voor stikstofuitstoot in te stellen. Dat betekent dat als de stikstofuitstoot 

beneden een bepaalde hoeveelheid blijft, er gebouwd kan worden of een 

andere activiteit kan worden uitgevoerd. Het kabinet wil pas in de 
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toekomst komen met nieuwe maatregelen om de stikstofuitstoot terug te 

brengen en maatregelen voor natuurherstel. Dat is nu precies waarom het 

onder de door de Raad van State naar de prullenmand verwezen PAS 

misging. Wel extra stikstof uitstoten, maar niet terugdringen. 

Op 20 november hebben vijf Utrechtse natuurorganisaties (Utrechts 

Landschap, de Natuur en Milieufederatie Utrecht, 

Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN) een 

Actieplan Stikstof aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie 

Utrecht. Zij geven aan hoe de stikstofcrisis een kans biedt voor een goed 

toekomstperspectief voor boeren, natuur en gezondheid. Daarvoor is het 

nodig in te zetten op natuurinclusieve landbouw en het sluiten van 

kringlopen. Deze beweging kan worden versneld door acties gericht op 

stikstof gebiedsgericht te koppelen aan andere doelen en budgetten, zoals 

voor klimaat en het beperken van bodemdaling. Ook voor de bouw en 

mobiliteit worden aanbevelingen gedaan. 

Ook Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) onderschrijft de 

conclusie van de Commissie Remkes, dat Nederland zo snel mogelijk 

“drastische maatregelen moet nemen om de uitstoot van stikstof terug te 

dringen en om de natuur te herstellen”. GLK vindt het belangrijk om nu de 

daad bij het woord te voegen. Het stikstofvraagstuk, de teloorgang van 

het landschap, de landbouwtransitie, het biodiversiteitsherstel en de 

klimaatverandering vragen om een samenhangende kijk op de toekomst, 

zeker in het landelijk gebied. Grondruil, saldering en warme sanering zijn 

daarbij onmisbaar. 

GLK wil in de gebieden onder haar beheer aan de slag, samen met alle 

betrokkenen. In het belang van een gezonde leefomgeving én de natuur. 

De gesprekken hierover, o.a. met de landbouw, moeten aan de 

keukentafel worden gevoerd. Wat voorkómen moet worden is polarisatie 

in het landelijk gebied.  

 
 

 

Leidingbreuk Berkel 2018 door meer factoren 
De leidingbreuk vlakbij Lochem in november vorig jaar is veroorzaakt door 

een combinatie van factoren. Dat is de conclusie van TNO dat 

onderzoek deed naar de leidingbreuk. De breuk is ontstaan doordat de 

verbinding tussen twee buizen door de aannemer niet optimaal was 

aangelegd en dit in de loop van de tijd is verzwakt door een te hoge druk, 
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hoge temperatuur en een te hoge zuurgraad van het restwater in de 

leiding.  
Door de samenstelling van het restwater van FrieslandCampina waren de 

automatische ontluchters in de loop van de tijd verstopt geraakt en was 

veilige ontluchting niet meer mogelijk. Hierdoor liep de druk op. Inmiddels 

zijn er permanente ontluchters geplaatst. 

FrieslandCampina Lochem investeert op basis van de bevindingen in het 

rapport in een speciale afvalwaterbehandelingsinstallatie die de zuurgraad 

van het afvalwater structureel verlaagt. Dit vermindert ook het risico op 

verstopping in de leiding. Deze installatie zal volgend jaar worden 

gerealiseerd. 

Het waterschap heeft begin 2019 de beluchtingscapaciteit van de 

rioolwaterzuivering in Haarlo uitgebreid, zodat áls het onverhoopt toch 

nodig is, het restwater van FrieslandCampina vervoerd kan worden naar 

deze zuivering. Het waterschap en FrieslandCampina onderzoeken 

momenteel in overleg met gemeenten en Omgevingsdienst Achterhoek 

(bevoegd gezag) of er een extra koppelleiding tussen de productielocatie 

van FrieslandCampina in Lochem/Borculo en Haarlo gelegd kan worden. 

De zuurstofgraad van het water in de Berkel is sinds december 2018 goed 

en wordt continu gemonitord door het waterschap. De visstand en de 

waterinsecten (macrofauna) in de Berkel herstellen zich eveneens. Dit is 

belangrijk vanwege de ecologische functie van de Berkel: afgelopen jaren 

heeft het waterschap de rivier heringericht om de natuur en het 

waterleven te verrijken. Door de breuk stroomde er eiwitrijk restwater in 

de rivier. Dit zorgde voor zuurstofgebrek in het water, waardoor 

duizenden vissen in nood kwamen en verplaatst moesten worden. 

Hiervoor heeft het waterschap dankbaar hulp gekregen van de lokale 

visverenigingen. 

  
In  

 
 



 

Bloemrijk Bloemkampen 
Op de overgang van de Veluwe naar het Veluwemeer, tussen Harderwijk 

en Nunspeet, ligt Bloemkampen. Met de aanleg van nieuwe natuur en het 

versterken van bestaande natuur gaat de Bloemkampen uitgroeien tot 

een natuurgebied van ruim 300 hectare met bloemrijke hooi- en 

graslanden. Natuurmonumenten werkt samen met provincie Gelderland, 

Waterschap Vallei en Veluwe en in afstemming met de gemeenten 

Nunspeet en Harderwijk om Bloemrijk Bloemkampen te realiseren. 

De Bloemkampen is van nature een vochtig gebied. Dit komt onder meer 

door constante aanvoer van schoon kwelwater vanaf de Veluwe. En ook 

de Hierdense beek en vele andere beken zorgen voor watertoevoer. Door 

intensivering van de landbouw met gebruik van meer mest en door 

veranderde grondwaterpeilen in de afgelopen decennia, is de variatie aan 

planten  achteruit gegaan. Gelukkig zien we in de oevers van sloten en 

greppels nog restanten van de oorspronkelijke rijkdom aan planten. 

Kleurenpalet 

Met een juist pakket aan maatregelen kunnen de omstandigheden in de 

Bloemkampen geschikt gemaakt worden, zodat bloemen weer 

terug kunnen komen. De groene graslanden worden een kleurenpalet met 

onder andere geel van de dotterbloemen, lila van de pinksterbloemen en 

roze van de koekoeksbloemen. Natuurmonumenten wil hiervan minimaal 

100 hectare in de Bloemkampen realiseren, zodat de Bloemkampen in de 

toekomst haar naam eer aan kan doen. Als het gebied bloemrijker wordt, 

profiteren ook dieren daarvan. Natuurmonumenten verwacht hier in de 

toekomst meer vlinders en vogels als veldleeuwerik en tureluur boven de 

graslanden te zien. Het streven is dat uiterlijk in 2025 de graslanden 

bloemrijker zijn. 

Met de ingrepen die Natuurmonumenten voor ogen heeft, stijgt het 

grondwater straks tot zo’n 10 centimeter onder het maaiveld. Perfect 

voor de wortels van alle bloemen die nu geen kans hebben te ontkiemen. 

In de Bloemkampen zullen beken, sloten en greppels op een aantal 

plekken verondiept worden. De beken zullen herkenbaar blijven in het 

landschap. De onderstaande illustratie laat een dwarsdoorsnede van de 

beken in de huidige en in de nieuwe situatie zien. 

Om de gewenste bloemen optimaal de gelegenheid te geven om te 

groeien, is het nodig het teveel aan meststoffen te verwijderen. Dat kan 

door plaggen en uitmijnen. Met plaggen wordt de fosfaatrijke bovenlaag 

afgegraven en afgevoerd. Een andere manier is uitmijnen, waarbij via 

een uitgebalanceerde bemesting en het afvoeren van maaisel het 

fosfaatgehalte omlaag gebracht wordt. 

  

Figuur: Natuurmonumenten 
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PFAS-normen versoepeld, uitstoot gaat door... 
Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft de 

aangekondigde tijdelijke achtergrondwaarde voor PFAS verruimd van 0,1 

naar 0,8 microgram per kilo grond. Ook heeft ze handelingsopties voor 

baggerafzet in diepe plassen geboden. Deze nieuwe achtergrondwaarde 

biedt ruimte voor de doorgang van grote herinrichtingsprojecten. 

Daarnaast zorgt de nieuwe waarde voor afzetmogelijkheden voor met 

PFAS verontreinigde bagger. 

Helaas blijft het dweilen met de kraan open. De uitstoot van vervuilende 

stoffen door het chemieconcern Chemours in Dordrecht blijft gewoon 

doorgaan. Voor het lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater gelden 

voor GenX strenge normen. Elke geloosde liter mag niet meer dan 118 

nanogram FRD (de bestanddelen van GenX) bevatten. Bij andere 

transporten, bijvoorbeeld bij afval, hoeft er volgens Europese regels 

alleen informatie te worden gedeeld als in de betreffende vracht 1 

miljard nanogram chemische stof per kilo vracht aanwezig is. Dat leidt er 

volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de praktijk al 

snel toe dat er vrijwel nooit iets gemeld hoeft te worden en dat niemand 

in de keten weet dat er FRD in het afval zit. 

  

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat er 

onvoldoende zicht is op de verspreiding van FRD (een van de GenX-

stoffen) in afvalstromen. Dat staat in het ‘Vervolgonderzoek 

Afvalstromen Chemours 2019’.  Daardoor 'kan in de hele keten FRD-

besmetting (FRD is het type perfluorstoffen in GenX) optreden en 

verontreiniging van de leefomgeving plaatsvinden'. 

Ook is Chemours in conflict geraakt met het Europese agentschap voor 

chemicaliën Echa over een technologie voor de productie van teflon, 

GenX. Het agentschap wil dat Chemours via muizenonderzoek de 

kankerverwekkendheid van GenX in kaart brengt, maar het concern vindt 

dat verzoek disproportioneel en wil het niet uitvoeren. 

De fabriek ligt onder het vergrootglas omdat in de omgeving hoge 

concentraties met PFAS-stoffen voorkomen, na tientallen jaren emissies 

en lozingen op de Merwede. Van een toenemend aantal PFAS (per- en 

polyfluoralkylverbindingen) - is bekend dat ze in hogere doses schadelijk 

zijn voor de volksgezondheid. 

Eerder uitgevoerd onderzoek onder knaagdieren toonde de schadelijkheid 

van GenX aan. Maar de proefdieren daar werden aan hele hoge doses 

blootgesteld, zegt Chemours. Daarbij is de uitkomst van onderzoek bij 
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ratten, die levertumoren kregen, volgens het concern 'niet relevant voor 

mensen'. De substantie gedraagt zich bij mensen anders, claimt het 

chemiebedrijf. 

Chemours stelt daarbij dat het chemieagentschap dwaalt als het GenX 

over één kam scheert met PFOA, de voorloper van GenX waarvan bekend 

is dat die risico's voor de volksgezondheid inhoudt. Maar het Europese 

chemieagentschap stelt op basis van de wetenschappelijke kennis van nu 

dat een mogelijk risico op kanker ook bij GenX niet is uit te sluiten. 

  

 
 

 

 

Word nú lid van Water Natuurlijk!  
Ook voor een meer natuurlijk waterbeheer? Word nú lid van Water 

Natuurlijk! 

  

 
 

 

 

Prettige feestdagen!   
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Natuurlijke klimaatbuffers  
Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door 

klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over 

onze toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer-

ambassadeur te worden. 

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen zo’n 

beetje alle Nederlandse natuurorganisaties, wil graag de aandacht 

vestigen op het gebruik van natuurlijke klimaatbuffers als aanvullende of 

alternatieve oplossing om Nederland op een natuurlijke manier veiliger, 

leefbaar en aantrekkelijk blijven. Waarbij de natuur meewerkt en het 

watersysteem robuuster wordt. Waarbij investeringen meer zekerheid 

geven op de lange termijn. Water vasthouden, water als koeler, natuur 

als CO2-opslag, natuur als buffer, natuur als alternatieve dijk. Dit is echt 

een aantrekkelijk perspectief. 

Om deze natuurlijke klimaatbuffers onder de aandacht te brengen, 

zoeken we provinciale en regionale ambassadeurs. Heb je expertise op 

het gebied van water, natuur en lobby, en zou je die vrijwillig willen 

inzetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan gesprekstafels 

in jouw regio of gemeente waar de klimaatdialogen worden gevoerd? 

Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer-ambassadeur te 

worden. 

Het gaat vooral om het landelijk gebied, maar ook in en om de stad 

hebben we veel aan natuurlijke oplossingen. Op 16 januari is er een 

landelijke bijeenkomst in Utrecht voor de nieuwe ambassadeurs.  

 
 

 

Agenda 
  

Watercafé Winterswijk 

Water Natuurlijk organiseert een leuke bijeenkomst in Winterswijk. We 

starten vanaf 15.30u met een inloop. Om 16.00u gaan we wandelen. Jan 

Stronks van de vereniging Particulier Agrarisch Natuurbeheer neemt ons mee 

in zijn achtertuin en vertelt hoe hij wil handelen. Om 17 uur kunnen we 

samen een hapje eten en bijpraten. Om 19.00u start een Winters-Wijk-Water 

café Water Natuurlijk. Meer info en aanmelding 

Winterswijk, donderdag 23 januari 2020, 15.30-21.00u 
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Natuurlijk Water 

Redactie: 

Rienk Kuiper 

 

Deze nieuwsbrief automatisch toegestuurd 

krijgen kan via deze link 

  

Bijdragen voor deze nieuwsbrief (ook van 

niet-leden van Water Natuurlijk) 

zijn van harte welkom! 

  

Contact: 

WaterNatuurlijkMN@gmail.com 

  

Komt de nieuwsbrief in je spambox 

terecht? Neem dan ons mailadres 

WaterNatuurlijkMN@gmail.com op 

in je adressenlijst. 

 

 

  

Steun Water Natuurlijk! 

Doe mee en word lid!  
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