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Veilige dijken en schoon water zijn heel erg belangrijk.
In Nederland zorgen waterschappen hiervoor.
Er zijn in totaal 21 waterschappen verspreid over Nederland. 
Ieder waterschap heeft een bestuur. 
Het bestuur besluit over de werkzaamheden van het waterschap.
Water Natuurlijk is een grote waterschap partij. 
Water Natuurlijk houdt van de natuur, het landschap en van genieten 
op en om het water.
Mensen van Water Natuurlijk zitten in ieder waterschap in Nederland. 
Ook in het waterschap Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK). 

Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK)

Waterschappen van Nederland

WAT IS EEN WATERSCHAP?
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Hoe schoon moeten sloten, rivieren en meren zijn? 
Wat moeten we doen tegen overstromingen? 
Hoe gaan we om met lange periodes van droogte? 
Hoe maken we rioolwater schoon?
Het waterschap moet veel keuzes maken.
Keuzes waar u over mee kunt praten.

Op 15 maart 2023 zijn er in Nederland 
waterschapsverkiezingen. 
Door te gaan stemmen, kiest u wie er in het bestuur 
van het waterschap komt. 
Iedereen van 18 jaar of ouder mag dan stemmen 
voor een nieuw waterschapsbestuur. 

Stem natuurlijk, stem Water Natuurlijk!

KEUZES VAN HET WATERSCHAP
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Water Natuurlijk staat voor schoon, 
genoeg en gezond water. 

Water Natuurlijk staat voor genieten 
van het water en de natuur.

Water Natuurlijk staat voor 
veilig wonen op een gezonde bodem. 

Water Natuurlijk staat voor samenwerken 
met inwoners, bedrijven, gemeenten en provincie.  

Water Natuurlijk staat voor een sterke natuur, 
nu en in de toekomst.

WAAROM WATER NATUURLIJK?
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1. Samenwerken voor bodem en water
Door de klimaatverandering stijgt de zee 
en daalt de bodem. 
Het is steeds vaker een lange tijd droog. 
En als het regent, valt er meer regen dan vroeger. 
Boeren, bedrijven en inwoners hebben last van 
de verandering van het klimaat. 
Water Natuurlijk wil met iedereen rekening te houden. 
Want door samen te werken kunnen er oplossingen komen 
voor de klimaatverandering. 
En kunnen we in de toekomst veilig wonen en genieten van water. 

2. Natuur versterken
Dijken versterken is duur. 
Water Natuurlijk kiest liever voor 
natuurlijke oplossingen. 
We helpen boeren om niet te vervuilen. 
We leggen extra natuur aan. 
We willen dat regen in de bodem komt en 
niet In het riool. 
En we laten vervuilers betalen voor het schoonmaken van water. 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?
Dit zijn de belangrijkste punten van Water Natuurlijk 
Hollands Noorderkwartier.
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3. Zuinig met water
Door het veranderende klimaat wordt het op 
veel plaatsen op de wereld droger. 
Ook in Nederland. Er is steeds minder zoetwater. 
We gebruiken zoetwater om te drinken, te koken 
en te wassen. 
Ook de industrie en landbouw gebruikt zoetwater. 
Omdat de bevolking groeit is er steeds meer zoetwater nodig. 
Daarom is het belangrijk om regenwater op te vangen 
en vast te houden. 
En om vervuiling van het water tegen te gaan.
We helpen mensen en bedrijven om minder water te gebruiken. 
Bijvoorbeeld met nieuwe technieken waardoor er slimmer met water 
kan worden omgegaan. 

4. Bodemdaling afremmen
Door droogte daalt de bodem. 
Huizen verzakken en er komen 
broeikasgassen (CO2) in de lucht. 
Broeikasgassen houden de warmte 
van de zon vast. Daardoor blijft het 
erg warm op aarde. 
Dit wordt een steeds groter probleem, 
ook in Hollands Noorderkwartier. 
Om hier iets aan te doen gaat de Nederlandse overheid 
het grondwaterpeil verhogen. 
Het waterschap controleert deze verhoging en meet de gevolgen. 
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5. Schoon-waterfabriek
We maken rioolwater schoon en laten het 
terugstromen in de natuur. Dit doen we in onze 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze installaties 
zijn dus eigenlijk een schoon-waterfabriek. 
In het rioolwater zitten veel medicijnresten en 
kleine stukjes plastic. 
Dit is slecht voor de natuur en de dieren maar ook voor ons zelf. 
Met nieuwe technieken kunnen we deze stoffen uit ons water filteren. 
Over 10 jaar willen we dat al het rioolwater 100% schoon uit de fabriek komt. 

6. Grondstof- en energiefabriek
Onze rioolwaterzuiveringen zijn ook echte 
‘grondstof- en energiefabrieken’. 
We kunnen er gas en asfalt maken. 
De komende jaren gaan we door met het 
ontwikkelen van nieuwe technieken. 
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7. We laten de omgeving 
    schoon achter
Het waterschap HHNK is energieneutraal in 2025. 
Dat betekent dat we de elektriciteit die nodig is 
zelf opwekken. 
Op onze eigen terreinen staan al tienduizenden 
zonnepanelen. De komende jaren bouwen we 
daar windmolens bij. 
We maken groen gas, slaan waterstof op en gebruiken 
‘aquathermie’ bij nieuwbouwprojecten. 
Dat betekent dat gebouwen worden verwarmd en gekoeld 
met water en een warmtepomp. De energie die we opwekken willen we 
delen met anderen. 
Dus zijn onze terreinen beschikbaar voor het stroomnetwerk. 
We gaan vervuiling door broeikasgassen tegen door de daling 
van de veengebieden te stoppen. 

8. Meer variatie in de natuur
Biodiversiteit betekent dat er veel variatie is 
in de natuur. 
Bij verschillende soorten planten, bomen 
en grassen, leven meer diersoorten. 
De natuur is sterker en kan zichzelf beter 
beschermen tegen het weer. 
Daarom maken we dijken waar bloemen kunnen bloeien 
en leggen we speciale oevers aan. 
We hebben een actieplan om vissterfte tegen te gaan.
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9. Genieten van water
Water Natuurlijk zet zich in voor meer 
kano-oversteekplekken, strandjes en mooie 
fietsroutes en wandelroutes. 
Ook werken we aan goede plaatsen om te vissen 
en aan water opvangplekken in de wijken en 
buurten. Zo blijven we genieten van water met 
respect voor natuur en dier. 

10. Kennis delen
We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze 
natuur en ons drinkwater. 
De waterschappen kunnen het niet alleen. 
We willen onze kennis graag delen. 
Dat doen we met lespakketten voor scholen 
en door het geven van gastlessen over water. 
Zodat mensen weten hoe belangrijk het is om samen te werken. 
Voor veilig wonen en genoeg water in de toekomst.

11. Samenwerken met jongeren
We werken samen met onze inwoners 
bij het maken van onze plannen. 
De stem van jongeren krijgt bij ons voorrang. 
Want het is tenslotte hún toekomst waar wij 
voor werken.
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