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KERNPROGRAMMA 
 
WATER NATUURLIJK 

   SCHELDESTROMEN 
 
2023—2027 
 
 
 
Van groen word je gelukkig. Want groen  
is belangrijk voor mens, dier en planeet.  
Denk groen. Stem Groen. Stem Water Natuurlijk. 
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1. WAAROM WATER NATUURLIJK? 
Water Natuurlijk is in 2008 door recreatie-, natuur-, milieu- en politieke organisaties opgericht. 
Wij staan voor duurzaam waterbeheer en vinden het belangrijk dat waterschappen bijdragen 
aan publieke belangen en maatschappelijke opgaven voor alle bewoners van Nederland. Wij 
behartigen niet de belangen van één specifieke doelgroep. Water Natuurlijk is een vereniging 
waar iedereen lid van kan worden. Wij vinden democratische controle van en zeggenschap over 
de fracties van Water Natuurlijk in de waterschappen belangrijk. Water Natuurlijk is landelijk 
gezien de grootste waterschapspartij. In alle 21 waterschappen is Water Natuurlijk in het 
Algemeen Bestuur verkozen. En in vele waterschappen ook in het Dagelijks Bestuur.  
Ons complete verkiezingsprogramma vindt u op www.waternatuurlijk.nl/scheldestromen. 
 
 
Natuur en veiligheid in balans 
“We leven in Zeeland achter dijken. Met de geschiedenis van de watersnoodramp in het 
collectief geheugen staat veiligheid voor mij voorop. Het verhogen van dijken is al heel lang 
onze manier om het water tegen te houden. Ook al doet het waterschap dit prima, toch vraag ik 
me af of het ook anders kan: Meer de kracht van de natuur benutten en daarmee nieuwe natuur 
maken. Ik las laatst iets over aanleggen van wisselpolders. Zoiets. En o ja, de wegen in Zeeland 
zo veilig mogelijk inrichten. Water Natuurlijk krijgt daarom mijn stem!” Saskia, Veere  
 
 
Stad en waterschap in balans 
“Wij volgen het nieuws over klimaatverandering op de voet. Volgens ons is het onvermijdelijk 
dat we duurzamer gaan leven en werken. Natuurlijke energiebronnen zijn een must. Schone 
lucht en schoon water lukt alleen als iedereen zich daarvoor inzet. Genoeg zoet water is met die 
langdurige droogteperiodes van groot belang. Ook voor onze boeren. Het waterschap speelt 
daarbij een belangrijke rol. Dus kiezen we voor Water Natuurlijk!” Lies en Ismael, Middelburg 
 
Landbouw en klimaat in balans 
“Wij boeren al generaties lang in de Bevelanden. Ik besef dat ons bedrijfsmodel onder druk van 
het klimaat staat. We krijgen met veel regels en veranderingen te maken, watertekort én 
wateroverlast, stikstofbeperkingen, bufferstroken langs waterlopen, enz. Soms vraag ik me af of 
onze generatie dat allemaal aan kan. Toch zal het moeten. Dus veranderen we ons bedrijf 
steeds meer. Daarbij krijgt natuur meer ruimte. We denken aan Water Natuurlijk een goede 
gesprekspartner te hebben.” Johanna, Kapelle 
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Mens en natuur in balans 
“Ik houd van wandelen en fietsen. Én ik ben een verwoed sportvisser. Ik ken veel 
kilometers aan dijken, fiets- en wandelpaden. Daaromheen ligt natuur waarvan ik 
elke keer weer geniet. Toch zie ik nog kansen voor verbetering. Het zou goed zijn voor de 
biodiversiteit als het waterschap overstapt op natuurlijker onderhoud en beheer van bermen en 
dijken. Bijvoorbeeld door anders te maaien. Ook mag er meer natuur komen zodat je dichter bij 
huis kan recreëren. Daarom stem ik straks op Water Natuurlijk!” Jan, Axel 
 

 
Water in balans 
“Raar dat je altijd zorgde voor voldoende waterafvoer en dan ineens aan water vasthouden 
moet denken. Klimaatverandering leidt bijvoorbeeld tot langere droge periodes en extreme 
buien. Regenwater moeten we nu koesteren, ook om de kwaliteit daarvan. Eigenlijk zou het zo 
moeten zijn dat iedere druppel die valt, bewaard wordt voor droge tijden: Nul op de teller. De 
waterkwaliteit in sloten en kreken moet ook op orde komen. Reden genoeg om op Water 
Natuurlijk te stemmen!” Pieter, Oostburg 
 
 

Balancerend samenwerken 
“De komende jaren zal er veel veranderen. Klimaatverantwoord en duurzaam handelen is 
onontkoombaar. Dat is nu al voor economie én samenleving een uitdaging. Ik denk dat 
waterschap, provincie en gemeenten dat samen aanpakken. Alleen met een gezamenlijke 
aanpak kunnen oplossingen gevonden worden. Ook het bedrijfsleven, organisaties en 
individuele burgers gaan hierin meedoen. Wanneer alle fracties in openbare besturen samen 
optrekken, versnelt dat processen en brengt eerder resultaat. Water Natuurlijk verwacht van 
collega’s een gemeenschappelijke kijk op een duurzame toekomst. Daarom zet ik in op Water 
Natuurlijk!” Dingeman, Zierikzee 
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