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Het Waterpaspoort van...
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Aantal glazen kraanwater per dag: 
‘Er staat hier altijd een gevulde fles klaar, ook voor gasten. Zelf drink ik geen koffie. Afhankelijk van het 

moment van de dag en de warmte drink ik tussen de drie en zes glazen per dag gemiddeld. Soms voeg 

ik wat ranja toe voor de smaak en suiker, om scherp te blijven.’

Op het gebied van water ben ik trots op: 
‘Op ons land, op Nederland, een laagland dat onze voorouders zelf hebben gemaakt in een rivierdelta. 

Dat zij in de loop van de tijd alle problemen die ze tegenkwamen, samen hebben opgelost, met dijken, 

polders, gemalen om zo bescherming te bieden waardoor we veilig en welvarend konden worden. Niks 

is vanzelfsprekend, maar het lijkt dat soms wel. Er zijn overal aansprekende projecten te bewonderen.’ 

Ik heb iets met water omdat: 
‘Twee dingen schieten me te binnen. Mensen bestaan voor een groot deel uit water. Zeker als ik op de 

racefiets zit, besef ik dat. Mijn bidons raken dan bij een inspanning en warm weer sneller leeg en moeten 

dan bijgevuld worden. Zonder water houdt het snel op. Ik woon zelf in het rivierengebied, aan de oever 

van de Linge, dus iedere dag ervaar ik de schoonheid. Maar ’s winters ook het gevaar van hoogwater, 

zoals bij Ochten in 1995, dat op een steenworp afstand ligt. Je kijkt er dan toch iets anders naar. Bij een 

eventuele dijkdoorbraak stroomt mijn huis 6 meter onder. Niet dat het helpt, maar daarom heb ik toch 

maar wel een dakraam op zolder laten plaatsen...’ 

Mijn speerpunt voor het waterbeleid is:
‘Veilig en schoon. Waar ik meer over wil weten, is de beschikbaarheid van voldoende zoetwater. Voor 

ons is dat normaal, in vrijwel ieder ander werelddeel is dat niet zo. Wij kunnen onze kennis en kunde 

die is opgedaan in Nederland, goed aanbieden aan de rest van de wereld. Dan kunnen we er ook nog 

centen aan verdienen. Het belang van goed waterbeheer wordt vanwege klimaatverandering alleen 

maar belangrijker. Ook in Nederland zelf, om schade door hoosbuien en overstromingen te beperken. 

Met slimme maatregelen kan dat eenvoudig en verhogen we ook de kwaliteit van onze leefomgeving.’

Als ik aan water denk, dan:
‘Geeft dat een gevoel van vrijheid. Het is transparant, rein en fris. Water past dus uitstekend bij mij als 

positieve liberaal!’


