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Jouw groene stem
in het waterschap.

Delfland



Resultaten Water Natuurlijk Delfland 2019-2023
Water Natuurlijk is de groenste en groot-
ste waterschapspartij van Nederland, en 
wil dat mens, plant en dier een veilige en 
prettige leefomgeving hebben. Zowel nu 
als in de toekomst.

Helaas is dat door verstedelijking, vervui-
ling en klimaatverandering niet vanzelf-
sprekend. Daarom maakt Water Natuurlijk 
Delfland zich sterk voor het verbeteren 
van de waterkwaliteit, voor meer natuur 
en grotere biodiversiteit en voor oplos-
singen voor klimaatverandering zowel in 
de steden als in de dorpen.

En dat willen we samendoen met u, met 
andere overheden, met natuur- en mili-
euorganisaties, agrariërs en bedrijven.

Resultaten 2019-2023
In deze periode heeft Water Natuurlijk drie 
vertegenwoordigers in het bestuur. We 
hebben veel positieve veranderingen in gang 

gezet.

Biodiversiteit
We hebben actief gewerkt aan biodiversiteit 
met meer bloeiende dijken, betere leefgebie-
den voor (weide)vogels en waterbeheer, dat 
rekening houdt met de behoeften van vissen 
en vogels.

Leefomgeving
We krijgen steeds meer invloed op (woning-
bouw) projecten met als gevolg meer aan-
dacht voor water en natuur in de ruimtelijke 
plannen.

Samen
We werken samen met inwoners,          
natuurorganisaties, boeren en     
tuinders

Waterkwaliteit
We hebben een intensief waterkwaliteit-pro-
gramma opgezet met aanleg van vele 
kilometers natuurlijke oevers, vele vispas-
sages, meer toezicht en handhaving, en een 
definitieve stop op de palingvangst voor 
schoner, gezonder en levend water.

Duurzaamheid
Tenslotte is er meer aandacht voor duur-
zaamheid in al het werk van het waterschap 
Delfland.

 

Meer weten over ons programma, 
zie waternatuurlijk.nl/delfland 

                             
                            Twitter  @WNDelfland
                         Instagram  @WNDelfland 
                Email  delfland@waternatuurlijk.nl
 



Minder steen, asfalt en beton, meer natuur en wateropvang Natuurlijk

Veel plezier met water Natuurlijk Natuurlijk herstel van biodiversiteit

Schoon gezond en levend water Natuurlijk 
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Klimaat
Steeds vaker hebben we last van hevige re-
genbuien, hitte en droogte. Daarom wil Water 
Natuurlijk overal waar het kan meer bomen, 
planten en struiken in de stad voor schaduw en 
verkoeling en meer vijvers, wadi’s en waterbuf-
fers om water vast te houden. Voor de bewoners 
wordt de stad zo ook aantrekkelijker. Zowel u als 
bedrijven kunnen uw tuin of gebied groener in-
richten. Water Natuurlijk pleit dan ook voor sub-
sidies voor bewoners en organisaties met groen-
blauwe ideeën. We moeten ons per slot van 
rekening aanpassen aan klimaatverandering.

Water Natuurlijk vindt dat we ons niet alleen 
moeten aanpassen aan klimaatverandering, 
maar ook dat we erger moeten voorkomen door 
minder broeikasgassen uit te stoten. Wij wil-
len dat het waterschap zo snel mogelijk CO2 
neutraal wordt, zo min mogelijk andere broei-
kasgassen uitstoot, zoveel mogelijk circulair 
gaat werken en zelf duurzame energie opwekt.

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit in het beheersgebied van 
Delfland is onvoldoende. Daar moeten we snel 

wat aan doen. De vervuiling willen we het 
liefst bij de bron aanpakken en kan dat niet 
dan moeten alle vuile stoffen er worden uitge-
haald - ook de medicijn resten! Dat kan alleen 
wanneer het waterschap goed samenwerkt met 
andere partijen. Goede handhaving is belang-
rijk en Water Natuurlijk vindt dat de vervuilers 
moeten betalen voor de schoonmaakkosten, 
naast een boete voor de overtreding natuurlijk. 
Ook pleiten wij voor extra regels van het Rijk 
en de EU voor minder bestrijdingsmiddelen.

Wij zijn blij dat de EU ons heeft opgedragen om 
voor 2027 de waterkwaliteit te verbeteren. Dat 
willen wij voor alle wateren in ons gebied. We 
gaan verder dan strikt noodzakelijk is omdat 
schoon, gezond en levend water van levensbe-
lang is. De natuur kan een handje helpen om 
het water schoon te houden en wij kunnen de 
natuur een handje helpen door de aanleg van 
waterplanten of natuurvriendelijke oevers.

Het waterschap heeft ook als taak om afval-
water te zuiveren. Water Natuurlijk wil dat alle 
waardevolle stoffen uit het afvalwater worden 
hergebruikt met schoon water van bijna drink-

waterkwaliteit als eindresultaat. Dat schone 
water brengen we terug in de sloten en vaar-
ten om de waterkwaliteit te verbeteren, in de 
natuur of we gebruiken het bij het maken van 
drinkwater. Het wordt zo min mogelijk afge-
voerd naar zee. Daar is het te kostbaar voor!

Natuur en biodiversiteit
De natuur en de biodiversiteit staan onder druk 
en dus zoeken we naar mogelijkheden om biodi-
versiteit te vergroten, de natuur te beschermen 
en uit te breiden. Water Natuurlijk wil dat het 
netwerk van waternatuur wordt uitgebreid met 
natuurvriendelijke oevers, visbossen en vispaai-
plaatsen en dat gemalen toegankelijk worden 
voor trekvissen. Baggeren en snoeien gebeurt 
buiten het paar- en broedseizoen en we zor-
gen er voor dat alle dijken bloem en kruidenrijk 
zijn. Dat is goed voor de vogels en de insecten. 
Natuurgebieden mogen geen last hebben van 
vuil afvalwater vanuit bijvoorbeeld de kassen.

In de komende 4 jaar bekijken we alle terreinen 
en gemalen van het waterschap om ze groener te 
maken door aanleg van groene daken en nestel-
plekken, aanplant van groen en natuurlijk beheer.

Schoon gezond en levend water Natuurlijk 

Programma Water Natuurlijk Delfland 2023-2027



Jan Willem Rijke (Delfgauw) 
wil de ervaring en inspiratie die 
hij op het gebied van water bij 
de provincie heeft opgedaan 
inzetten binnen Delfland.

Leo Boekestijn (De Lier) is 
gemeenteraadslid en vindt 
het de hoogste tijd om het 
waterkwaliteitsbewustzijn een 
boost te geven.

Ashley Wrede (Den Haag) 
ziet al varend hoe belangrijk 
schoon water met natuur-
vriendelijke oevers en genoeg 
water voor iedereen is.

Cees van der Burg (Berkel) zet 
zich al jaren in voor natuurin-
clusieve land- en tuinbouw 
waarbij met zorg voor de 
natuur wordt geproduceerd.

Delfine Rood (Den Haag) 
is voorzitter van DWARS 
Leiden-Haaglanden en wil als 
jongere een groenere toekomst 
met schoon en gezond water.
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Kandidaten voor Water Natuurlijk | Waterschap Delfland
Mathijs van Eeuwijk (Den 
Haag) is 28 en gaat met zijn 
waterkennis en frisse energie 
voor meer harmonie tussen 
mens en natuur. 

Marcel Vissers (Delft) is sinds 
juli onze hoogheemraad en 
blijft zich inzetten voor schoon 
water en een klimaatrobuust 
waterschap.
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Tális Cliteur (Den Haag) maakt 
zich sterk voor de toekomst op 
alle vlakken en heeft expertise 
in toegankelijkheid, sociale en 
geldzaken.

Annemiek Jenniskens (Mon-
ster) spant zich in ons drukke 
gebied in voor waterkwaliteit, 
biodiversiteit, waterbuffers en 
minder steen.
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Tineke Roholl (Den Haag) wil 
graag meedenken over even-
wichtige oplossingen waarbij 
de belangen van de natuur 
centraal staan.

Ide Opdam (Rotterdam) is 
27 en vindt het belangrijk dat 
jonge mensen betrokken zijn 
bij waterschappen: ‘het gaat 
immers om onze toekomst!’
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Amit Akbar (Den Haag) zet 
zich in voor de belangen van 
onze inwoners en wil werken 
aan een duurzame toekomst 
en gezonde leefomgeving.

Anneke Wijbenga (Den Haag) 
wil met haar kennis en erva-
ring (toxicologie, milieu, water 
en veiligheid) bijdragen aan 
complexe vraagstukken.
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Joke Verplanke (Den Haag) wil 
doorpakken op alle fronten: 
schoon water, beperken bodem-
daling en verzilting, duurzaam en 
energiezuinig werken.

Bart van der Veer (Rijswijk) wil 
voor nu en later bijdragen aan 
een duurzaam leefbare omge-
ving met mooi en voldoende 
water.
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Dirk Jan van Arkel (Schiedam) 
draagt graag zijn steentje 
bij aan een partij die natuur 
voorop zet bij het werken aan 
droge voeten en schoon water.

Mathijs Geerling (Den Haag) 
vindt een veilige en gezonde 
leefomgeving niet vanzelfspre-
kend, we moeten bewuster 
omgaan met water en natuur.

Ate Flapper (Den Haag) heeft 
uitzicht op het Westland en 
wordt daarmee voortdurend 
herinnerd aan de opgave ons 
water schoner te maken.

Geert van Poelgeest (Delft) 
is voorzitter van diverse 
KNNV-afdelingen. Voor hem 
is samenleven met de natuur 
ook samenleven met water.

Marcel Belt (Voorburg) was 
tot juni onze hoogheemraad 
en zet zich nu als D66-wet-
houder in voor duurzaamheid 
en biodiversiteit.

Marjolein de Jong (Den Haag) 
was raadslid en wethouder en 
onderstreept het grote belang 
om meer respect voor de 
natuur te hebben.

Sinan Özkaya (Den Haag) is 
fractievoorzitter en lijsttrekker 
van GroenLinks Zuid-Holland 
en steunt Water Natuurlijk 
Delfland.

Jeannine Engels (Monster) 
zet zich als lid van Werkgroep 
Bescherm de Westlandse Kust  
net als Water Natuurlijk in voor 
een veilige en natuurlijke kust.

Martina Huijsmans (Delft) is 
wethouder voor D66 en vindt 
juist in verstedelijkt gebied een 
groene en gezonde leefomge-
ving erg belangrijk.

Marie-Christine van der 
Gronde (Voorburg) heeft als 
GroenLinks-raadslid geknokt 
voor biodiversiteit en klimaat-
rechtvaardigheid.

Armand van de Laar (Rijswijk) 
vindt als D66-wethouder goed 
waterbeheer belangrijk voor 
droge voeten en natuur in en 
om de stad.

Karen Bebelaar (Rotterdam) 
was wethouder in Delfshaven 
en vindt de aandacht van WN 
voor schoon water, recreatie 
én veiligheid belangrijk.

Bert de Reuver (Maassluis) 
is voorzitter van de Stichting 
Monstersche Sluis en vindt dat 
het belang van water te vaak 
onderschat wordt.

Mirjam Hubert (Nootdorp) 
merkt als fractielid van Pro-
gressief Pijnacker-Nootdorp 
hoe belangrijk water in onze 
leefomgeving is.

Berend Potjer (Den Haag) ziet 
als GroenLinks-gedeputeerde 
hoe belangrijk voldoende en 
schoon water is en dat WN 
zich daarvoor stevig inzet.
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