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Herstel Korenburgerveen bij Winterswijk  
Binnenkort start de uitvoering van de nieuwe fase in het 
herstelplan voor het Korenburgerveen. Om de bijzondere 
natuur in het gebied meer overlevingskansen te bieden 
wordt een aantal percelen aan de zuidrand afgeplagd. Dit 
om de voedselrijke toplaag van de voormalige landbouw-
gronden te verwijderen. Het plan omvat daarnaast ook het 
dempen van een aantal watergangen, om de afwatering 
van het natuurgebied tegen te gaan. De werkzaamheden 
vinden plaats van half juni tot maart 2021. 
Het Korenburgerveen is 490 hectare groot en herbergt het 
grootste moeras van Oost-Nederland. Er komen veel soor-
ten voor die we in Nederland en zelfs in Europa nog maar 
weinig tegenkomen. We vinden er een van Nederlands 
grootste populaties van de hoogveenglanslibel. De enorme 
variatie aan planten trekt veel verschillende vogels aan. Er 
broeden veel water- en moerasvogels zoals blauwborst en 
roerdomp. De laatste jaren zijn zelfs kraanvogels gezien. 
Vanwege deze bijzondere natuurwaarden is het Korenbur-
gerveen aangewezen als Natura 2000 gebied, wat inhoudt 
dat er provinciale subsidie beschikbaar is voor natuurher-
stel.  
 

Het Korenburgerveen bij Winterswijk 

 
 
Om het leefgebied te verbeteren wordt het gebied natter 
en groter gemaakt. Watergangen worden gedempt en een 
onderbemaling wordt stopgezet. Waterschap Rijn en IJssel 
houdt met een meetnet van peilbuizen in de gaten of het 
verhogen van de grondwaterstand in het natuurgebied 
invloed heeft op de omgeving. De meetgegevens kunt u 
vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel. 
Een aantal omliggende landbouwpercelen moeten gaan 
veranderen in natuur. Voor agrariërs krijgen ruilgrond aan-
geboden. 
Als derde maatregel komen er voorwaarden aan het uitvoe-
ren van sommige activiteiten. Voor nieuwe activiteiten is 
een vergunning nodig.  
Het herstelplan wordt uitgevoerd door provincie Gelder-
land in samenwerking met Natuurmonumenten, Water-
schap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk. 
 

  

Natuurlijk Water  
 
 
 
 

Jaargang 6, nr.6,  juni 2020 

Nieuwsbrief Water Natuurlijk voor Midden-Nederland - waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland  

    

https://www.gelderland.nl/Korenburgerveen
https://www.gelderland.nl/Waterschap-Rijn-en-IJssel-meetgegevens-waterpeil-Korenburgerveen
https://www.gelderland.nl/smartinstant1.net?id=7297
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Natuurvriendelijker maaibeheer in Rivierenland 
Voor zowel de rivierdijken als de grote vaarten en weterin-
gen wil waterschap Rivierenland de soortenrijkdom behou-
den en waar mogelijk te vergroten. Met oog voor water-
huishouding, veiligheid, efficiëntie en wet- en regelgeving. 
“We hebben als waterschap de taak en ambitie de biodi-
versiteit te behouden. En uit te breiden waar veel kansen 
liggen”, zegt Hennie Roorda, die voor Water Natuurlijk 
heemraad waterveiligheid is. “Onlangs heeft het bestuur 
daar ook bij de dijken vol overtuiging voor gekozen.” Een 
jaar geleden viel een vergelijkbaar besluit al voor sloten. De 
aanpak wordt gefaseerd ingevoerd. 
Het waterschap onderhoudt zelf de A-watergangen; dat zijn 
de grootste en belangrijkste vaarten en weteringen in een 
gebied. De kleinere sloten worden onderhouden door eige-
naren van de grond die eraan grenst: boerenland, gemeen-
tegrond, particuliere tuinen. Bij rivierdijken is het water-
schap veelal eigenaar, het maaien verschilt ook hier: de 
grasmat wordt onderhouden door aannemers, natuurvere-
nigingen, schapenhouders en particulieren. 
De A-watergangen gaan voortaan met minstens een be-
groeide oever de winter in, niet meer ‘kaal’. Daarnaast is er 
bij het maaien van natuurvriendelijke oevers meer aan-
dacht voor planten onder water.  
Door op dijken soms vroeg te maaien, krijgen bijzondere 
planten- en diersoorten een kans. Op steeds meer dijken 
zal het ene en andere talud na elkaar gemaaid worden. 
Door zowel sloten als dijken gefaseerd en in delen te maai-
en, hebben planten de kans om zaad te verspreiden en 
kunnen insecten altijd een habitat vinden. 
 

 
Waterschap Rivierenland wil maatwerk per sloot 

 

Hittebestendige stad 

 
 
Het wordt heter, het klimaat verandert. Daarom staan de 
gemeenten voor de uitdaging om vanaf 2020 te zorgen dat 
een (her)inrichting van een straat of wijk hittebestendig is. 
De Hogeschool van Amsterdam schreef samen met part-
ners een adviesrapport. 
‘Het eerste deel van het rapport helpt gemeenten inzicht te 
krijgen in de hitteopgave in de stad. Een handig hulpmiddel 
daarbij zijn hittekaarten. Daarnaast geeft een interactieve 
mindmap gemeenten een overzicht van de hitte-
uitdagingen waarvoor ze staan. De mindmap toont de ge-
volgen van extreme hitte in het gebouwde gebied en welke 
maatregelen kunnen helpen.  
Vervolgens gaat het rapport in op hittemaatregelen in de 
EfFact checker. Dit inzicht over de effectiviteit van diverse 
hittemaatregelen wordt als erg nuttig ervaren door ge-
meenten en ontwerpers. Tenslotte zijn er drie specifieke 
ontwerprichtlijnen gevormd, die voor iedere gemeente 
duidelijk, bruikbaar en meetbaar zijn. 
Een van de nieuw ontwikkelde richtlijnen gaat over de af-
stand tot koelte: iedere woning zou zich binnen 300 meter 
van een aantrekkelijke koele verblijfsplek moeten bevin-
den, zoals een parkje met bomen. Daarnaast adviseren de 
onderzoekers schaduw op belangrijke looproutes en in 
buurten: op het heetst van de dag moet er op belangrijke 
looproutes 40% schaduw zijn, zodat essentiële functies in 
de stad voor iedereen bereikbaar zijn. Door schaduw daalt 
de gevoelstemperatuur al snel met 10 tot 15 graden. 
Voor het verlagen van de luchttemperatuur werkt het 
groener maken van buitenruimte. Hoe meer groen in de 
stad, hoe meer verdamping er kan optreden, waardoor de 
gemiddelde luchttemperatuur in de stad wordt 
beperkt’. 
 

https://www.waterschaprivierenland.nl/prijs-voor-biodiverse-dijk-afgedamde-maas
https://www.waterschaprivierenland.nl/prijs-voor-biodiverse-dijk-afgedamde-maas
https://www.hva.nl/kc-techniek/subsites/nl/urban-technology/nieuws/nieuws/2020/05/een-koele-kijk-op-de-inrichting-van-de-buitenruimte.html?origin=bLzsNQ7OSFudIZvUkKAIow
https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/nieuws/nieuws/2020/05/stad-kleurt-rood-op-de-hittekaart.html
https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/nieuws/nieuws/2020/05/mindmap-maakt-de-gevolgen-zichtbaar-van-hitte-voor-de-stad.html
https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/nieuws/nieuws/2020/05/mindmap-maakt-de-gevolgen-zichtbaar-van-hitte-voor-de-stad.html
https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/nieuws/nieuws/2020/05/steden-koel-houden-tijdens-hete-zomers.html
https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/nieuws/nieuws/2020/05/hoeveel-bomen-zijn-nodig-om-de-stad-te-verkoelen.html
https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/nieuws/nieuws/2020/05/gezocht-verkoeling-in-amsterdam.html
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Droogte afgelopen 50 jaar met 50% toegenomen 
Het maximale neerslagtekort in Nederland in het voorjaar is 
de afgelopen vijftig jaar toegenomen, met bijna 50 procent.  
Dit komt door een toename van de verdamping; de hoe-
veelheid neerslag is nauwelijks veranderd. De toegenomen 
verdamping is het gevolg van de toegenomen hoeveelheid 
zonnestraling en de stijging van de temperatuur. De toe-
name van de temperatuur wordt voor een deel veroorzaakt 
door klimaatverandering, wat dus ook, voor een klein deel, 
geldt voor de toename in de verdamping en het neerslagte-
kort in het voorjaar. En de regen die er valt, valt vaker als 
stortbuien, zoals half juni in de Achterhoek. 
Dit voorjaar was zelfs het droogste dat ooit is gemeten. De 
droogte is dramatischer dan voorgaande jaren omdat de 
natuur nog niet hersteld is van de vorige droogteperiode. 
Weidevogels en hun kuikens hebben moeite voedsel te 
vinden in de uitgedroogde grond. Vennen, beken en poelen 
drogen op wat problemen oplevert voor zeldzame amfibie-
en zoals de vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad en kamsa-
lamander. Vissen komen in problemen doordat ze lokaal 
uitsterven en migreren wordt moeilijker.  
Vanwege de aanhoudende droogte is het vanaf 10 juni 
2020 niet meer toegestaan om water te halen uit de Oude 
IJssel, beken, sloten, vijvers in onder andere de Achterhoek 
en Liemers. Ook is het verboden om grondwater op te 
pompen in en om natuurgebieden De Zumpe (bij Doetin-
chem) en Stelkampsveld (bij Borculo). Het waterschap wil 
hiermee kwetsbare natuur beschermen. 
Waterschap Vallei en Veluwe had al een maand eerder voor 
een deel van het gebied een beregeningsverbod uit opper-
vlaktewater ingesteld. 
Maar om droogteproblemen structureel op te kunnen los-
sen moet vooral meer haast worden gemaakt met een 
andere ruimtelijke inrichting van Nederland. Om verdroging 
ook in de komende jaren tegen te gaan moeten we onze 
waterhuishouding anders inrichten, zodat water minder 
makkelijk wordt afgevoerd, maar juist langer wordt vastge-
houden. Natuur met bufferzones daaromheen, bijvoor-
beeld met aan hogere waterstanden aangepaste landbouw, 
kan hierbij een belangrijke rol spelen. Zulke gebieden heb-
ben een sponswerking en kunnen dienen als natuurlijke 
klimaatbuffers. Ook bij hevige stortbuien. 
 

 

€ 100 mln extra voor verdrogingsbestrijding 

 
 
Water Natuurlijk is verheugd dat het kabinet € 100 miljoen 
extra beschikbaar wil gaan stellen uit het Deltafonds om 
Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte en 
watertekort. Dit werd ook hoog tijd. Een recente analyse 
laat zien dat er vele boekenplanken met rapporten, artike-
len en dissertaties op het gebied van verdroging zijn gevuld, 
maar de politiek, die begon met grote ambities, liet het 
uiteindelijk afweten. Al in 1985 erkende het kabinet het 
verdrogingsprobleem van de natuur, maar de verdrogings-
problemen zijn nog altijd niet opgelost. Voor het herstel 
van de verdroogde natuur hebben wij een waterbeheer 
nodig dat veel meer is gericht op het zo goed mogelijk vast-
houden van water. Dat vereist een ander beleid en een 
actievere inbreng van het Rijk, dat het natuur-en antiver-
drogingsbeleid de afgelopen decennia grotendeels heeft 
overgelaten aan de provincies en waterschappen.  
Nu geeft ook de minister aan dat Nederland zich aan zal 
moeten passen aan de gevolgen van klimaatverandering 
met langere perioden van droogte en laagwater in de rivie-
ren en toenemende kans op hevige buien met waterover-
last. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en in het Natio-
naal waterprogramma wordt daarom de volgende voor-
keursvolgorde opgenomen voor (regionaal) waterbeheer 
om de beschikbaarheid van water zeker te stellen en wa-
teroverlast te voorkomen:  

• uitgangspunt is dat bij de ruimtelijke inrichting en 
landgebruik meer rekening moet worden gehouden 
met waterbeschikbaarheid en wateroverlast;  

• alle watergebruikers, waaronder landbouw, natuur, 
industrie en consumenten,  zullen zuiniger moeten 
omgaan met water;  

• de waterbeheerders (waaronder waterschappen, pro-
vincies, gemeenten, RWS, agrariërs en natuurterrein-
beheerders) zullen water beter vast moeten houden, 
bergen en opslaan;  

• de waterbeheerders zullen water slimmer moeten 
verdelen. Bij een natuurlijk fenomeen is nooit alle 
schade te voorkomen, dus als de inzet toch nog onvol-
doende is, dan moeten we als samenleving de 
(rest)schade accepteren en ons daarop 
voorbereiden. 

https://knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/toename-neerslagtekort-en-verdamping-in-voorjaar
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/zwaakse-weel/nieuws/extra-water-hoedekenskerkepolder-moet-kuikens-redden
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/zwaakse-weel/nieuws/extra-water-hoedekenskerkepolder-moet-kuikens-redden
https://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema'-0/klimaat/droogte/droogte-nieuws/onttrekkingsverboden/
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/verdroging-natuur-vraagt-om-snelle-actie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/04/extra-ambitie-deltaprogramma-zoetwater
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/04/extra-ambitie-deltaprogramma-zoetwater
https://www.dropbox.com/s/0dxpz46y8gjz09v/20200302-Droogte%20en%20verdroging%20van%20de%20natuur%20Stromingen%202020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0dxpz46y8gjz09v/20200302-Droogte%20en%20verdroging%20van%20de%20natuur%20Stromingen%202020.pdf?dl=0
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/04/extra-ambitie-deltaprogramma-zoetwater
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Sterke toename grondwateronttrekkingen  

 
Niet eerder viel er in Nederland zo weinig regen. Nu som-
mige waterschappen een verbod hebben ingesteld op het 
gebruik van schaars oppervlaktewater voor het besproeien 
van tuin of veld, zoeken boeren, burgers en bedrijven naar 
uitwegen. Water uit een eigen grondwaterbron biedt een 
alternatief voor de drooggevallen sloten. 
Iedereen mag een grondwaterbron slaan. Alleen voor grote 
onttrekkingen is een provinciale vergunning nodig, maar 
anders volstaat een melding bij het waterschap. Vaak ont-
breekt zelfs deze melding, en worden illegale putten gesla-
gen. Als gevolg daarvan is het grondwaterverbruik door de 
landbouw zeer snel gestegen. 
In Noord-Brabant en Limburg zijn de grondwateronttrek-
kingen in beeld gebracht. Voor het gebied van de water-
schappen rivierenland, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe 
ontbreekt zo’n beeld nog. 
 

Grondwatersanering ENKA Ede 

 
 
Onder de wijken Rietkampen en de Mandereng in Ede be-
vindt zich een grondwatervervuiling. Deze vervuiling, de 
zogenaamde ENKA-pluim, is afkomstig van het voormalig 
ENKA-terrein en veroorzaakt nu stankoverlast in deze wij-
ken. Om deze wijken droog te houden is bij de aanleg hier-
van een dieptedrainage aangelegd (diepwell). Het teveel 
aan grondwater komt via deze diepwell naar boven en 

wordt afgevoerd naar de waterpartijen in de Rietkampen. 
Hierdoor komt er zuurstof bij vervuiling, wat leidt tot 
stankoverlast (geur van rotte eieren). Nu ingrijpen is daar-
om nodig, mede gezien het feit dat over een aantal jaren 
deze vervuiling via de grondwaterstromen uiteindelijk ook 
in natuurgebieden in het Binnenveld terecht komt.  
De vervuiling is een erfenis uit de tijd van de ENKA, later 
Akzo-Nobel. Bij de productie van ENKA werden grote hoe-
veelheden chemicaliën gebruikt en de restproducten loos-
de het bedrijf in de sloot/bodem. In principe draait degene 
die verantwoordelijk is voor vervuiling ook op voor de kos-
ten van het opruimen ervan. Het terrein zelf is geheel gesa-
neerd door Akzo-Nobel. Helaas voor de gemeente Ede is de 
juridische verantwoordelijkheid voor de grondwatervervui-
ling niet meer op de Akzo-Nobel te verhalen. En daarmee is 
de samenleving opgezadeld met flinke kosten.  
De vervuiling verplaatst zich langzaam in de richting van het 
Binnenveld. Aanpak van de vervuiling zal globaal 100 jaar 
moeten voortduren. Volgens de betrokken overheden is 
het gericht oppompen van het vervuilde diepe grondwater 
en het lozen daarvan in de Rijn bij Wageningen, via een 
afvoerpijpleiding, de oplossing met de beste prijs-
kwaliteitverhouding. Door de vervuiling te verdunnen met 
schoon grondwater zou de sulfaatconcentratie in de Rijn 
gemiddeld slechts met 1 % stijgen, en daarmee ruim binnen 
de marges blijven. Rijkswaterstaat vindt dat acceptabel. 
Aanleg van de leiding wordt inmiddels voorbereid.  
Onderzoeksbureau KWR heeft aangetoond dat een milieu-
kundig elegantere aanpak – het ter plaatse saneren – tech-
nisch mogelijk is (met het Sulfatec-proces). Dat zou echter 
veel duurder zijn. Zijn in die afweging echter wel alle kos-
tenaspecten meegenomen? 
Water Natuurlijk zet zich in voor schoon, veilig, gezond en 
betaalbaar water. Dus ook de uitgaven van het waterschap 
hebben onze aandacht – zeker als het om grote bedragen 
gaat, zoals bij deze sanering. Om principiële reden achten 
we het echter zeer gewenst dat de financiële afweging 
transparanter en integraler wordt uitgevoerd, zodat we 
voorkomen dat we spijt krijgen van gemaakte keuzes. We 
willen ook verder kijken naar de toekomst door een periode 
van bezinning in te bouwen. De technieken van zuiveren 
zijn misschien nu veel te duur, maar de techniek staat niet 
stil en ontwikkelingen kunnen deze kosten drastisch verla-
gen. Een onderbouwde heroverweging van deze sanering 
zou eens in de 5 jaar moeten plaatsvinden.  
We bepleiten ook blijvende aandacht voor het procesver-
loop gedurende de sanering. Er zijn namelijk ook nog ‘losse 
eindjes’, zoals het feit dat er naast sulfaat ook (lage) con-
centraties zeer zorgwekkende stoffen voorkomen die gel-
den als schadelijk voor mens en milieu. Ook resten van 
organische oplosmiddelen zijn aangetoond.  
Mooi Wageningen en Stichting Milieuwerkgroepen Ede 
(SME) hebben inmiddels een zienswijze ingediend tegen de 
lozing van de ENKA-vervuiling op de Rijn door deze te ver-
dunnen met grote hoeveelheden schoon Veluws grondwa-
ter. Ze hebben de indruk dat er naar lozen toe 
wordt geredeneerd. De aanhoudende droogte 
van dit jaar heeft duidelijk gemaakt dat ook in 
Nederland schoon drinkwater een zeer kost-

https://fd.nl/achtergrond/1345539/droogte-sla-een-eigen-grondwaterbron
https://www.waternatuurlijk.nl/water-natuurlijk-alle-regios/vallei-veluwe/sanering-enka-pluim-in-ede-vraagt-om-een-transparantere-afweging/
https://www.waternatuurlijk.nl/water-natuurlijk-alle-regios/vallei-veluwe/sanering-enka-pluim-in-ede-vraagt-om-een-transparantere-afweging/
https://www.mooiwageningen.nl/2019-1-grondwater-te-kostbaar-om-te-verspillen-bij-bodemsanering-enka/
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baar goed is en dat we de beschikbaarheid ervan niet lan-
ger als vanzelfsprekend kunnen beschouwen. En grondwa-
ter is veruit de belangrijkste bron voor drinkwaterwinning. 
Ook stellen zij dat het oppompen van grondwater verdro-
ging van de Veluwse natuur veroorzaakt, ook al liggen deze 
kilometers uit elkaar. Zij veronderstellen dat dit ook ten 
koste gaat van de waterafvoer van de Renkumse Beek, 
waarvan de zeldzame beekprik afhankelijk is.  
Het is volgens Mooi Wageningen en SME een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met dat 
grondwater. En dan past het niet om in de beginperiode 
elke dag zeker 360 duizend liter zomaar weg te spoelen 
omdat de begroting te ontzien.  
 

Beverprotocol 
De bever, een beschermde diersoort, doet het goed in het 
rivierengebied. Maar bevers maken ook holen in dijken en 
dammen in sloten. Dat kan leiden tot schade en risico’s 
voor de waterveiligheid. Om daar op een goede manier 
mee om te gaan, hebben 4 waterschappen een nieuw be-
verprotocol vastgesteld.  
De bever is een inheemse diersoort die door de jacht zo’n 
150 jaar niet meer in Nederland aanwezig was. Eind jaren 
‘80 werden bevers opnieuw in Nederland uitgezet en maak-
ten een comeback. Er zijn nu zo’n 3.000 bevers in ons land. 
Ongeveer 1.000 daarvan leven langs de grote rivieren. Ze 
bouwen indrukwekkende holen, dammen en burchten. 
Bevers hebben een positief effect op de biodiversiteit. He-
laas zorgen ze ook steeds vaker voor schade of risico’s. 
Dijken worden ondergraven en door de bouw van dammen 
in sloten en beken ontstaat wateroverlast. Het is de taak 
van de waterschappen om deze risico’s te beperken. Om 
dat zo goed mogelijk te doen, is een nieuw beverprotocol 
vastgesteld. In dat protocol is natuurlijk rekening gehouden 
met de beschermde status van de bever. 
Het protocol beschrijft de werkwijze en de maatregelen die 
genomen kunnen worden als een bever gevaar oplevert 
voor het watersysteem. Denk aan het verwijderen van 
vegetatie zodat een locatie voor de bever onaantrekkelijk 
wordt. Of het uitgraven en dichten van gangen in dijken, of 
het verwijderen van dammen uit sloten. Waar schades 
worden hersteld, worden ook preventieve maatregelen 
genomen. Bijvoorbeeld het ingraven van steen of gaas 
tegen nieuwe graverij. Zo blijven dijken en kades sterk en 
veilig. 
Het protocol is opgesteld door de waterschappen Hollandse 
Delta, Vallei en Veluwe, en Rijn en IJssel onder aanvoering 
van waterschap Rivierenland. Dat deden ze samen met de 
provincies Gelderland en Zuid-Holland, de faunabeheer-
eenheden van Gelderland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat 
en de Unie van Waterschappen. De Unie van Waterschap-
pen wil graag dat ook in andere regio’s beverprotocollen 
door samenwerking tussen partijen tot stand komen. 
 
 

Adviescommissie: schaf geborgde zetels af 
De adviescommissie geborg-
de zetels heeft onlangs gead-
viseerd om het systeem van 
geborgde zetels binnen het 
waterschapsbestuur af te 
schaffen. De Waterschapswet 
bepaalt op dit moment nog 
dat in ieder waterschap ten-
minste 7 en maximaal 9 zetels 
zijn gereserveerd voor de 

zogeheten ‘geborgde categorieën’. Drie zijn er gereserveerd 
voor bedrijven, drie voor agrariërs en één voor natuurter-
reinbeheerders.  
Water Natuurlijk is al jaren een groot voorstander van een 
verdere democratisering van de waterschappen. De Alge-
mene Ledenvergadering van Water Natuurlijk heeft in 2015 
besloten dat we af willen van de geborgde zetels. Het blijkt 
dat de categorieën die de geborgden vertegenwoordigen 
zich prima kunnen organiseren binnen reguliere partijen, 
ook binnen Water Natuurlijk. Dat laat onverlet dat we als 
Water Natuurlijk, zeker ook in Vallei en Veluwe, prima kun-
nen samenwerken met de collega’s van de geborgde zetels. 
Maar in principe vinden we het aanwijzen van zetels, buiten 
democratische verkiezingen om, niet meer van deze tijd.  
De adviescommissie signaleert dat Nederland zich moet 
aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals 
zeespiegelstijging, hogere rivierafvoeren, wateroverlast en 
langere perioden van droogte. Dat vraagt om belangrijke 
keuzes en een robuuste inrichting van de leefomgeving met 
het watersysteem als een belangrijk ordenend principe. De 
toekomstige uitdagingen zijn volgens de commissie zo veel-
omvattend en vaak waterschapgrensoverschrijdend, dat de 
positie van ‘deel’-belangen binnen waterschappen in bete-
kenis afneemt. 
De commissie constateert op basis van gesprekken met 
betrokkenen dat het debat in het waterschapsbestuur ver-
schuift van specifieke belangen naar het borgen van het 
algemeen maatschappelijk belang. De politieke fracties 
blijken dat debat goed te kunnen voeren. Het gaat daarbij 
steeds over een brede afweging, waarbij algemeen be-
stuursleden en dagelijks bestuursleden vanuit de categorie 
Ingezetenen niet staan voor ‘het’ ingezetenenbelang maar 
voor het bredere waterbelang. Voor de bestuurders na-
mens de geborgde categorieën is dat lastiger, omdat zij 
voor hun specifiek belang in het bestuur zitten. Daarnaast is 
voor een goede dialoog met de andere overheden een voor 
die overheden herkenbare samenstelling van het water-
schapsbestuur een pré. We merkten al op dat veel uit te 
voeren taken (ruimtelijke) impact hebben waar vooral de 
medeoverheden over gaan. De ‘politieke’ waterschapsbe-
stuurders kunnen zich daarover goed verstaan met de on-
der de algemene democratie vallende gekozenen en hun 
bestuurders. 
Een veelgehoord bezwaar tegen de geborgde 
zetels is dat deze specifieke belangen ook wor-
den behartigd door gekozen bestuurders na-
mens de ingezetenen en dat er zo sprake is van 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/05/bijlage-1-rapport-adviescommissie-geborgde-zetels-bij-waterschapsbesturen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/05/bijlage-1-rapport-adviescommissie-geborgde-zetels-bij-waterschapsbesturen
https://www.waternatuurlijk.nl/water-natuurlijk-alle-regios/vallei-veluwe/water-natuurlijk-democratiseer-waterschappen/
https://www.waternatuurlijk.nl/water-natuurlijk-alle-regios/vallei-veluwe/water-natuurlijk-democratiseer-waterschappen/
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een oververtegenwoordiging van de specifieke belangen. 
De quickscan van de commissie bevestigt dat beeld. Het 
blijkt dat 14% van de gekozen bestuurders actief is in de 
landbouwsector. Bij lokale partijen is het aandeel bestuur-
ders dat actief is in de landbouwsector met 59% het 
grootst, gevolgd door het CDA met 29% en de VVD met 
24%. De categorie Ongebouwd heeft in elk waterschap 3 of 
4 geborgde zetels en levert daarmee 12% van alle water-
schapbestuurders. Samen met de gekozen bestuurders die 
actief zijn in de landbouwsector wordt het specifieke be-
lang van Ongebouwd vertegenwoordigd door 22% van de 
waterschapbestuurders. In de quickscan is ook gekeken 
naar de verwantschap van gekozen bestuurders met de 
specifieke belangen van de categorieën Bedrijven en Na-
tuurterreinen, maar die verwantschap is via hoofd- en ne-
venactiviteiten van waterschapsbestuurders veel lastiger 
vast te stellen.   
Helaas heeft de minister een besluit voor zich uit gescho-
ven. Ze wil het advies eerst nog weer uitgebreid gaan be-
spreken. Een besluit komt er nu op zijn vroegst in 2021. 
 

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

 
 
 

Agenda 
 
Regionale Ledenvergadering Water Natuurlijk Midden-
Nederland 
Onze regionale ledenvergadering van vrijdag 19 juni gaat 
helaas niet door vanwege de Corona-crisis. Onze leden in 
de regio krijgen binnenkort over de mail meer informatie. 

Excursie Natuurlijk Midden-Nederland uitgesteld 
Onze excursie van vrijdag 19 juni gaat helaas niet door 
vanwege de Corona-crisis. 
 
Online deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden  
In 2019 is er een grootschalig onderzoek gestart naar de 
uitstoot van broeikasgassen uit veen: het Nationaal Onder-
zoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doe 
mee met de online deelexpeditie Broeikasgassen Veenwei-
den. Meer info 
Webinar 29 juni, 9.00-10.30u 
 
Deltaplan biodiversiteit en de waterschappen 
Louise Vet (voorzitter Deltaplan) en Marcel Belt (algemeen 
bestuurslid Deltaplan en hoogheemraad bij HH Delfland) 
nemen u mee door het Deltaplan en gaan in op de rol die er 
volgens hen ligt voor waterschappen. Daarnaast vertelt een 
drietal waterschappen over hun ambities op het gebied 
biodiversiteit en hun ervaringen in de praktijk. Meer info 
Webinar 29 juni, 13.30-15.00 
 
Algemene Ledenvergadering Water Natuurlijk 
Vanwege de Coronacrisis is de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering van Water Natuurlijk verplaatst van 25 april 
naar 19 september. 
Locatie n.t.b., zaterdag 19 september 
 
Emissie Symposium Water 2020  
In verband met de maatregelen omtrent het Corona virus is 
het Emissie Symposium Water, georganiseerd door Rijkswa-
terstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares verplaatst 
naar 6 oktober. Het symposium geeft een overzicht van 
recente ontwikkelingen en projecten met betrekking tot 
emissies naar het oppervlaktewater. Meer info 
Amersfoort, 6 oktober, 9.30-16.30u 
 
Seminar 'Nederland weer vol met vis' 
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de kennis, 
ervaringen en inzichten die de afgelopen 20 jaar zijn opge-
daan bij het verbeteren van vismigratiemogelijkheden in 
ons land. Meer info 
Leiden, donderdag 25 november 
 

Natuurlijk Water 
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Steun Water Natuurlijk!  
Doe mee en word lid!  

https://www.waternatuurlijk.nl/leden/aanmelden-als-lid/
https://www.stowa.nl/agenda/online-deelexpeditie-broeikasgassen-veenweiden
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAYXtyhTbal20lpFs8HD3nGwm1LaJEq51XKxSJsMmJBOWBig/viewform
https://www.stowa.nl/agenda/emissie-symposium-water-2020
https://www.stowa.nl/agenda/seminar-nederland-weer-vol-met-vis
http://eepurl.com/diQTkz
mailto:WaterNatuurlijkMN@gmail.com
mailto:WaterNatuurlijkMN@gmail.com
https://www.waternatuurlijk.nl/leden/aanmelden-als-lid/
https://twitter.com/wnmiddennl
https://www.linkedin.com/in/water-natuurlijk-midden-nederland-3942aba8/
https://www.facebook.com/waternatuurlijk.middennederland
https://instagram.com/waternatuurlijkmiddennl

