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‘Mijn grote zorg is zoet water’
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‘Zout waar het kan,
zoet waar het moet’
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Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) is sinds
september 2012 woordvoerder waterveiligheid en -kwaliteit: ‘dijken en drinken’, zoals
hij zelf zegt. Wat drijft deze ex-vlieger en exluchtmachtinstructeur, en wat heeft hij met
drinkwater? ‘Ik ben een import-Zeeuw en wie
Zeeland zegt, zegt water!’

Kennismaking met Maarten Smits, sinds eind
2012 directeur van Deltares. Naast waterveiligheid en deltatechnologie richt dit kennis
instituut zich nadrukkelijk op waterkwaliteit.
‘Ons motto is ‘Enabling delta life’: alle kennis
die nodig is om in de delta te (blijven) leven.’
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‘Globale inspiratie voor lokale
oplossingen’
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‘Ondergrondvisie essentieel
voor overheden’
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‘Landbouw en water kunnen
niet zonder elkaar’
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Het WssTP – het Water supply and sanitation
Technology Platform – wil de coördinatie en
samenwerking op het gebied van onderzoek
en ontwikkeling in de Europese watersector
bevorderen. Dit gebeurt op vele vlakken, waaronder het stimuleren van innovatie.

Tanja Klip-Martin maakte als gedeputeerde
in Drenthe al naam in de waterwereld, onder
andere door haar initiatief voor de eerste provinciale Structuurvisie Ondergrond. Sinds dit
voorjaar is zij dijkgraaf van het nieuwe Waterschap Vallei en Veluwe.

Europarlementslid Esther de Lange (CDA) heeft
zo haar bedenkingen bij de Nitraatrichtlijn, die
volgens haar niet doel én middel moet vastleggen. Ze pleit voor nationale beslissingsruimte
bij Europese milieuwetgeving. ‘Eenheidsworst
werkt niet van Noord-Lapland tot Zuid-Spanje.’

