
Kernwaarden en Speerpunten WN Aa en Maas 
 

Aan: Belangstellenden Water Natuurlijk Aa en Maas 

Van: E. de Groot / Campagneteam WN A&M 

 

Betreft: Speerpunten (vanuit de 5 kernwaarden) WN A&M 

Datum: Den-Bosch/Uden, 7 februari 2023 
 

 
 

Waar staat Water Natuurlijk voor en waar gaat Water Natuurlijk voor? 

 
Water Natuurlijk is dè partij voor water, natuur en klimaat, voor mensen (burgers), 

planten en dieren. Hierbij gaan we uit van onze vijf kernwaarden: gezond, groen,  

genieten, goed klimaatbestendig en gezamenlijk. Per kernwaarde worden hieronder de 

meest belangrijke speerpunten aangegeven. Die kernwaarden, daar staat Water 

Natuurlijk Aa en Maas voor. Die speerpunten, daar gaan wij voor. 

 

Kernwaarde 1. Water Natuurlijk Aa en Maas staat voor schoon en gezond, zuiver 

water. Voor de burger en de natuur is een goede waterkwaliteit van levensbelang.  

 
- Aanpak watervervuiling direct bij de bron (vervuilende bedrijven). 

- Bevorderen buffers en ecologisch randenbeheer ter bescherming van waterlopen. 

- Extra zuivering van medicijnresten, microplastics, etc. 

- Terugdringen afspoeling/uitspoeling van mest door boeren. 



- Terugdringen uitspoeling (landbouw)gif door boeren en burgers. 

- Bevorderen mest- en spuitvrije bufferstroken ter bescherming van waterlopen. 

- Aanpak overstorten gemeenten, zodat minder rioolwater in onze sloten komt. 

- Extra zuivering van stikstof en fosfaat burgers en bedrijven. 

 

Kernwaarde 2. Water Natuurlijk Aa en Maas staat voor groen en natuurlijk, visrijk 

water. Voor de burger en de natuur is een goede ecologische kwaliteit van de sloten en 

beken,  oevers en natte natuur van groot belang.  

 
- Aanvulling grondwatervoorraad door extra vasthouden gebiedseigen water en extra 

verdrogingsbestrijding van verdroogde natte natuur. 

- Natuurherstel door beekherstel, natuurvriendelijke oevers, bouwen met natuur. 

- Aanleg (vochtige) bufferzones rond natte natuurkernen (verdrogingsbestrijding). 

- Uitbreiding van (natte) natuurkernen/natuurgebieden (realisatie natuurnetwerk). 

- Verbinden van (natte) natuur via ecologische verbindingszones samen met gemeentes. 

- Bevorderen van ecologisch oeverbeheer (o.a. extensiever maaien/begrazen). 

- Verbeteren vismigratie via aanleg vispassages, aalgoten en visvriendelijke gemalen. 

- Bevorderen van stroming en beschaduwing van de overige waterlopen. 

 

Kernwaarde 3. Water Natuurlijk Aa en Maas staat voor mooi en aantrekkelijk, 

recreatief water. Voor de burger is genieten van water van groot belang. 

 
- Beleefbaar maken erfgoed/cultuurhistorie door behoud en herstel waterhistorie. 

- Versterken water-educatie aan jeugd, jongeren, studenten en volwassenen. 

- Beleefbaar maken landschap door aanleg landschapselementen, zoals knotwilgen. 

- Versterken recreatief medegebruik oevers, waterlopen en dijken (struinen). 

- Aanleggen groenblauwe schoolpleinen en poelen bij scholen en kinderboerderijen. 

- Versterken zichtbaarheid van water in de woon-, werk- en leefomgeving. 

- Aanleggen van visstekken en visparels voor de sportvisserij. 

- Aanleggen van voorzieningen voor kano's, roeiboten en fluisterboten. 

 



Kernwaarde 4. Water Natuurlijk Aa en Maas staat voor goed, klimaatrobuust water. 

Voor de burger en de natuur is een robuust en veerkrachtig, stuurbaar watersysteem 

van groot belang.  

 
- Aanvulling grondwatervoorraad door extra vasthouden gebiedseigen water, +35-50 cm op 

de hogere delen, +20-30 cm op de flanken en +10-15 cm in de beekdalen en polders. 

- Minder afvoeren door verondiepen of dempen waterlopen (haarvaten). 

- Minder (laten) onttrekken/winnen van grondwater. 

- Meer infiltreren door ontstening en vergroening stedelijke gebieden. 

- Meer infiltreren door bodemverbetering bos- en landbouwgebieden. 

- Meer natuurlijke klimaatbuffers aanleggen op relatief lage plakken. 

- Meer ruimte bewaren voor water in rivierdalen en beekdalen. 

- Bevorderen energie-neutraal / klimaat-neutraal / CO2 neutraal werken. 

 

Kernwaarde 5. Water Natuurlijk Aa en Maas staat voor gezamenlijk optrekken en 

overleggen (polderen). Water verbindt. Voor de burger en de natuur is de afstemming 

en samenwerking met provincie, waterschappen, gemeentes, terreinbeheerders, boeren 

en bedrijven van groot belang. 

 
- Bevorderen van bodem en water als sturend principe in de ruimtelijke ordening. 

- Bevorderen samenwerking met gemeenten, grondeigenaren en –beheerders. 

- Hanteren van het principe: de vervuiler/gebruiker betaalt. 

- Bevorderen gebiedsgerichte, uitvoeringsgerichte aanpak van projecten. 

- Streven naar innovatie naast optimalisatie en circulair werken. 

- Bevorderen afstemming met ingezetenen (communicatie, participatie). 

- Streven naar een gematigde kosten- en tariefontwikkeling. 

- Meer/Beter delen van onze kennis/kunde met ontwikkelingslanden. 

- Streven naar een transparant, open en integer waterschapsbestuur. 

 

Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij met hart voor blauw (en verstand van zaken) 

 

Dus: “Hou van Mens en Natuur, #StemWaterNatuurlijk.” 
 

#ZonderWaterNatuurlijkGeenLater 


