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Water Natuurlijk is in 2008 opgericht door diverse natuur- en recreatieorganisaties. Dit om 
een partij neer te zetten die oog heeft voor mooi, natuurlijk en gezond naast de economische 
belangen. Water Natuurlijk staat voor duurzaam integraal waterbeheer. Het doel is schoon 
en helder water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Dit betekent dat wij 
de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie, cultuurhistorie, landbouw, 
wonen en werken met elkaar in verband en in evenwicht willen brengen. Water Natuurlijk 
staat ook voor een kostenbewust en transparant waterschap. Uitvoering van taken dient 
plaats te vinden samen met de bewoners en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.  
 
Water Natuurlijk laat zich leiden door enkele - elkaar aanvullende - basisprincipes in het 
waterbeheer, waarbij voorop staat dat voorkomen beter is dan genezen:  
vasthouden > bergen > afvoeren  

schoon houden > scheiden > zuiveren  

besparen > hergebruiken > verantwoord lozen  
 
Water Natuurlijk onderhoudt directe contacten met organisaties*, die belang hechten aan 
een ecologisch verantwoord, multifunctioneel, robuust, veerkrachtig en duurzaam 
watersysteem. Bij de waterschapsverkiezingen in 2008 was Water Natuurlijk landelijk de 
grootste partij. 
 
* Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Vlinderstichting, Waddenvereniging, De 
Landschappen, De Provinciale Milieufederaties, Nederlandse Onderwatersport Bond, KNNV, 
Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting De Noordzee, Wandelnet, IVN en veel regionale en 
lokale groene en blauwe organisaties. 
 
 

 



 

 

 
 

Water Natuurlijk maakt veiliger  

1. Veilige en toekomstbestendige waterkeringen zijn voor Water Natuurlijk vanzelfsprekend. 
Bij het inrichten en investeren houden we rekening met de zeespiegelstijging en toenemende 
piekafvoeren van de grote rivieren.  
 
2. Water Natuurlijk wil dat bij noodzakelijke dijkversterking ook wordt ingezet op versterking 
en behoud van kwaliteit van natuur en landschap.  
 
3. Water Natuurlijk wil dat bij nieuwbouw beter rekening gehouden wordt met het 
watersysteem, zodat wateroverlast naar de toekomst toe wordt voorkomen.  
 
4. Water Natuurlijk zet in op gebieden waar bij calamiteiten (veel neerslag) het water tijdelijk 
kan worden geborgen, zodat wateroverlast elders (b.v. in 1998 in Meppel) zoveel mogelijk 
kan worden voorkomen. Als waterberging mogelijk is in combinatie met natuur- en 
recreatiegebieden of zandwinplassen, zetten we hier op in. Voorbeelden zijn de polders 
Wetering-West en –Oost en de Beulakerpolder in Noordwest-Overijssel, het Reestdal op de 
grens van Overijssel en Drenthe en het Dwingelderveld in Drenthe. Maar als het voor de 
veiligheid noodzakelijk is, sluiten wij landbouwgebieden niet bij voorbaat uit.   
 
5. Water Natuurlijk streeft naar veilig en gezond zwemwater en vindt dat in elk gebied 
geschikte zwemplekken moeten zijn.  
 
 



 
 
 
Water Natuurlijk maakt gezonder  
1. Water Natuurlijk gaat voor helder en schoon water, een duurzame leefomgeving voor 
mens en dier om in te werken, te wonen en te recreëren.  
 
2. Watervervuiling wordt zoveel mogelijk bij de bron aangepakt. Naast handhaving zetten we 
in op educatie en voorlichting.  
 
3. Naast wettelijke maatregelen om de overbemesting in de landbouw terug te dringen 
 streven we naar de aanleg van teeltvrije zones en bufferstroken ter verbetering van de 
waterkwaliteit in het landelijk gebied.  
 
4. Water Natuurlijk streeft een verbod na van bestrijdingsmiddelen die zeer schadelijk zijn 
voor een natuurlijk functionerend watersysteem, zoals de neo-nicotinoïden (erg schadelijk 
voor bijen). Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen worden ingezet als deze 
onschadelijk zijn voor mens en natuur en geen negatief effect hebben op het watersysteem.  
 
5. Stuwen en sluizen zijn grote barrières voor vissen. In gemalen sneuvelen veel vissen. 
Water Natuurlijk zet zich in voor het vispasseerbaar maken van deze obstakels, zodat 
dierenleed wordt voorkomen en vissen ongestoord kunnen reizen van het gebied waarin ze 
opgroeien naar het gebied waar zij zich willen voortplanten. Een mooi voorbeeld is de 
recente ingerichte vistrap bij het gemaal Stroïnk (Blokzijl).  
 
6. Waterzuiveringen moeten op orde zijn en blijven. Het waterschap Reest & Wieden is hierin 
landelijk koploper en dat moet zo blijven.  
 
 
 
 
 



 
 
Water Natuurlijk maakt het mooier  
1. Water Natuurlijk streeft in de natuurgebieden naar een natuurlijk peilbeheer met meer 
dynamiek. Dit zorgt voor meer gradiënten en een gevarieerdere natuur. De veiligheid staat 
daarbij niet ter discussie.  
 
2. Water Natuurlijk streeft ernaar dat harde beschoeiingen zoveel mogelijk vervangen 
worden door natuurvriendelijke oevers.  
 
3. Water Natuurlijk ondersteunt initiatieven om waterrijke natuurgebieden beter met elkaar te 
verbinden.  
 
4. Water Natuurlijk zet zich in voor een flexibel maairegime van waterlopen, afgestemd op 
het gebruik (wonen, recreatie, natuur, landbouw) en de weersomstandigheden.  
 
5. Water Natuurlijk vindt dat waterschappen hun verantwoordelijkheid voor het beheer en 
onderhoud van het cultuurhistorisch erfgoed, zoals bijvoorbeeld dijkhuizen, poldergemalen, 
sluizen en watermolens moeten nemen.  
 
Water Natuurlijk staat voor genieten 
1. Water Natuurlijk zet zich in voor schoon helder water met ruimte voor beleving (wandelen, 
vissen, fietsen, kanoën, schaatsen enz.)..   
 
2. Water Natuurlijk wil dat iedereen van water en natuur kan genieten. Daarom streeft ze 
naar het zoveel mogelijk openstellen van dijken en paden langs watergangen 
(schouwpaden) voor recreatief medegebruik (wandelen, hengelsport).  
 
3. Stedelijk water draagt bij aan een mooie woonomgeving. Water Natuurlijk wil samen met 
de bewoners en de gemeente invulling geven aan de mogelijkheden van oeverrecreatie 
zoals het inrichten van visstekken en het realiseren van doorgaande schaats- en kanoroutes.  
 



 
 
 
Water Natuurlijk is vernieuwend  
1. Water Natuurlijk werkt mee aan innovaties in het waterbeheer, zoals het bij de 
slibverwerking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties terugwinnen van energie en 
grondstoffen. Dit maakt het waterbeheer duurzamer en bespaart kosten. Een mooi voorbeeld 
is de slibverwerking in Echten. 
 
2. Bij de  ruimtelijke ordening moet water meer leidend zijn, zodat we bouwen op (drogere) 
plaatsen en het landgebruik beter wordt afgestemd op het veranderende klimaat, zodat 
waterproblemen in de toekomst  en hoge kosten worden voorkomen.  
 
3. Water Natuurlijk wil geen medicijnresten en hormonen in het water. We streven naar 
zuivering aan de bron en een goede voorlichting.  
 
4. In het recente verleden was het waterbeheer hoofdzakelijk afgestemd op het 
landbouwkundig gebruik. Dit heeft geleid tot verdroging van veel natuurgebieden. Water 
Natuurlijk kiest bij het waterbeheer voor een integrale duurzame aanpak, waarbij het 
waterbeheer voor natuur, landbouw en bewoners beter op elkaar is afgestemd. Water 
Natuurlijk wil samenwerken met de landbouw in projecten als “Landbouw op peil”, waarin 
naar een betere afstemming wordt gezocht.  
 
5. Water Natuurlijk staat voor duurzaamheid en wil bij o.a. de inkoop en het aanbesteden van 
goederen en diensten 100% duurzaam inkopen. Dit betekent ook geen gebruik van 
schadelijke bestrijdingsmiddelen op eigen terreinen.  
 
 
 



 
 
Water Natuurlijk verbindt  
1. Water Natuurlijk streeft naar een gebiedsgerichte aanpak van projecten, waar alle partijen 
en belanghebbende bewoners bij worden betrokken.  
 
2. Onlangs is tot een fusie besloten met het Waterschap Groot Salland. WN heeft tegen 
gestemd. WN vindt dat een nieuw waterschap van Assen tot Deventer de binding en 
betrokkenheid met haar inwoners en de regio kwijtraakt. Daarnaast leidt 75 % van de fusies 
tot hogere in plaats van lagere kosten. WN zet zich in voor korte lijnen naar de bewoners.  
 
3. Water Natuurlijk vindt een goede samenwerking met aanliggende waterschappen erg 
belangrijk, zodat problemen gezamenlijk worden opgepakt en kosten worden bespaard.  
  
4. Water Natuurlijk wil de samenwerking met gemeenten in de waterketen (zuivering van 
afvalwater) flink versterken. Dit bespaart de bewoners kosten bij het waterschap, maar 
vooral bij de gemeenten.  
 
5. Water Natuurlijk stimuleert het uitdragen van kennis en ervaring van het waterschap naar 
andere organisaties en landen.  
 
6. Water Natuurlijk stimuleert bewoners om een bijdrage te leveren aan gezondere, mooiere 
en veiliger watersystemen. Denk hierbij aan het afkoppelen van regenwater, maar ook aan 
het verminderen of niet meer gebruiken van bestrijdingsmiddelen 

 
7. Water Natuurlijk is een partner in netwerken van organisaties die zich inzetten voor de 
groene en blauwe belangen. Zij onderhoudt structureel afstemmingsoverleg met 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Het Drents Landschap, de 
Hengelsportfederaties Oost-Nederland en Groningen Drenthe, De Drentse Milieufederatie, 
Natuur en Milieu Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit en de Beroepsvisserij. 
 
8. Water Natuurlijk wil dat waterschappen meer het initiatief nemen bij waterprojecten in  en 
bij het stedelijk gebied en de samenwerking met gemeenten versterken. Mooie voorbeelden 
zijn de ingerichte stadsrandzone bij Hoogeveen en het de inrichting van de Reest bij Meppel.  



 
 
 
Water Natuurlijk biedt meer waar(de) voor je geld  
1. Water Natuurlijk wil een betaalbaar waterschap, waarin de middelen efficiënt en  
evenwichtig worden ingezet voor mens, natuur en economie.  
 
2. In een dun bevolkt gebied als Waterschap Reest & Wieden horen (volgens de richtlijnen 
van de Unie van Waterschappen), de inwoners 20-25 % van de kosten te betalen, maar dit is 
op dit moment 35 %. Ingezetenen betalen te veel, boeren en bedrijven te weinig. WN gaat 
voor een eerlijke kostenverdeling.  
 
3. Water Natuurlijk wil de wateropgaven integraal en gebiedsgericht samen met het gebied 
uitvoeren in Water-op-maat-projecten. Dit is efficiënter en bespaart kosten.  
 
4. Illegale lozing van afvalwater, maar ook illegale onttrekking van grondwater moeten 
krachtig worden aangepakt.  Inzet op handhaving is belangrijk om opruimkosten te besparen.  
 
5. Water Natuurlijk vindt dat mensen die onvoldoende geld hebben, kwijtschelding horen te 
krijgen voor de waterschapsbelasting in lijn met het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.  
 
6. Nu zijn 8 van de 23 zetels in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Reest & Wieden 
bij voorbaat toegedeeld aan geborgde zetels (4 aan de landbouw, 3 aan het bedrijfsleven en 
1 aan natuur).15 zetels worden democratisch gekozen. Water Natuurlijk vindt dat voor het 
democratisch functioneren van het waterschapsbestuur de geborgde zetels moeten worden 
afgeschaft of fors teruggebracht (en dan evenwichtiger verdeeld).  
 

 
 
 
 


