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Mini-dossier Waterkwaliteit: natuurbeschermingsorganisaties

‘Grote zorgen over Nederlandse 
waterkwaliteit’

‘De Europese lidstaten doen te weinig om de doelen uit de 

Kaderrichtlijn Water (KRW) op tijd te halen’: dat is de conclusie 

van het rapport ‘The final sprint for Europe’s rivers’, dat het Wereld 

Natuur Fonds (WWF) en Natuurmonumenten (NM) – samen 

met andere Europese natuurbeschermingsorganisaties – hebben 

uitgebracht over de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen. Wat zijn 

volgens deze natuurorganisaties de grootste uitdagingen op het 

gebied van waterkwaliteit in de komende jaren?



7Waterspiegel / oktober 2021

WWF: ‘Water, mens en natuur leidend bij  
de inrichting van Nederland’

Bas Roels is zoetwaterexpert en programmamanager Rivieren en 

delta bij WWF Nederland. Wat betekenen de slechte prestaties van 

Nederland bij het halen van de doelen van de KRW voor de natuur?

Roels: ‘Het grootste probleem is eigenlijk 

dat men in de discussie rondom de KRW 

doel en middel aan het verwarren is. Het 

doel is niet zozeer dat wij voldoen aan 

de KRW-regels, het doel is dat ons water 

schoner wordt. Wij willen een schoner, 

mooier en gezonder Nederland, waar 

mensen met plezier en in gezondheid 

wonen en werken. De KRW is daarbij een 

fantastisch instrument, een monument 

waarin alle Europese lidstaten hun ge-

zamenlijke ambitie hebben vastgelegd: 

gezond water in de rivieren, meren en 

vaarten, voor mens en natuur. Maar na 

een goede start lijkt dat doel nu toch niet 

gehaald te gaan worden. Wij maken ons 

daar grote zorgen over.’

‘De natuur kan niet zoals de mens een 

extra zuivering aanzetten en lijdt echt 

door de slechte waterkwaliteit. Het WWF rapporteert hier al jaren 

over, maar we moeten vaststellen dat de maatregelen uit de stroom-

gebiedbeheerplannen nog steeds bij lange na niet voldoende zijn 

om de KRW-doelen te halen. Intussen gaat de discussie aan de be-

leidstafels vaak over de juridische aansprakelijkheid, in plaats van 

over de aanpak van de problemen.’

Nutriënten en verdroging
‘Vooropstaat dat de nutriëntenbelasting en de verdroging be-

langrijke veroorzakers van de problemen met waterkwaliteit 

en natuur zijn. De mestgift is door alle uitzonderingen, die de 

Nederlandse landbouwsector in Brussel heeft, veel hoger dan de 

gewassen nodig hebben. Hierdoor komen veel voedingsstoffen, zo-

als stikstof, nitraat en fosfaat, in de bodem en in het oppervlakte- 

en grond water terecht. Daarnaast worden er grote hoeveelheden 

mest illegaal uitgereden. Zolang dat niet verandert, verbetert de 

waterkwaliteit niet.’

‘Verdroging heeft te maken met klimaatverandering, maar ook 

met het watergebruik door bijvoorbeeld de landbouw, die in droge 

perioden veel ondiep grondwater oppompt voor beregening van ge-

wassen. Hierdoor daalt het grondwaterpeil en verdroogt de lokale 

natuur, zeker op zandgronden. De drinkwaterbedrijven pompen op 

sommige plekken ook ondiep grondwater op en hebben daarmee 

ook een negatieve invloed op de natuur.’

Ruimtelijke opgave
‘Deze problematiek is zo breed dat er niet één partij is die voor 

een oplossing kan zorgen. Het gaat om waterkwaliteit én over de 

ruimtelijke opgave. Dat we de KRW-doelen niet halen, heeft ook 

te maken met de manier waarop we ons land, de landbouw en de 

natuur hebben ingericht. Onze landbouw is veel te intensief ge-

organiseerd en neemt te veel oppervlakte in beslag in een klein 

land. Met onevenredige gevolgen voor de omgeving, de natuur en 

de natuurlijke hulpbronnen zoals het water. Het is de taak van alle 

stakeholders om samen tot een sluitende aanpak te komen; door-

gaan op de bestaande weg leidt nergens toe, zoveel is inmiddels 

wel duidelijk.’

Andere landinrichting
‘We zullen een transitie moeten maken naar een andere ruimte-

lijke indeling van functies, waarbij natuurlijke aspecten leidend 

zijn voor het landgebruik. Dus de functie volgt water en natuur, 

en niet, zoals nu, andersom. Ook de manier waarop we ons opper-

vlaktewater hebben ‘ingesnoerd’, is een belangrijke uitdaging. Er 

zal nóg meer ‘ruimte voor de rivieren’ moeten komen, met meer 

Bas Roels, zoetwaterexpert en programmamanager Rivieren en delta, WWF Nederland.
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natuurlijke oplossingen om de gevolgen van overstromingen en 

droogte op te vangen. De overgangen tussen zoet en zout water 

in onze delta zijn in het verleden vrijwel allemaal gesloten door 

waterkeringen, maar zouden vanuit het oogpunt van klimaat-

adaptatie, kwaliteitsverbetering van het water en zelfs veiligheid 

meer geopend moeten worden.’

Wat moet er volgens u gebeuren om de KRW-doelen te halen?

Roels: ‘Het eenvoudige antwoord is repressieve maatregelen: stren-

gere maatregelen en strikter handhaven. Boven een bepaalde grens 

alle grondwateronttrekkingen of het injecteren van mest stoppen, 

bijvoorbeeld. Maar daarmee verplaats je het probleem richting de 

landbouwondernemers, dus die zul je ook een oplossing moeten 

bieden. Dat betekent dat er een heldere visie moet komen over de 

nieuwe inrichting van ons land: welke functies wil je waar hebben? 

In de praktijk zie je nu dat niemand wil beginnen met het leggen 

van deze puzzelstukjes, uit angst om dan de rekening van de plan-

nen te moeten betalen.’

Meer leiderschap
‘Er zal dus eerst een mentaliteitsverandering bij bestuurders moe-

ten komen. Het gaat niet om zelf veilig in je comfortzone blijven, 

maar om het leveren van een bijdrage aan de oplossing van deze 

veelomvattende problematiek. Daarbij zullen mensen en organi-

saties boven zichzelf moeten uitstijgen en daar is leiderschap en 

moed voor nodig. Nederland heeft eerder laten zien dat dit kan, 

bijvoorbeeld toen de Rijn een jaar of vijftig geleden een soort open 

afvoer van chemische middelen was geworden. Er is toen in korte 

tijd, via de KRW, veel bereikt op het gebied van waterkwaliteit, 

maar sindsdien stokt het weer een beetje. Wat mij betreft is het 

weer tijd voor dit soort leiderschap.’

Wat kunnen natuurorganisaties en drinkwaterbedrijven zelf doen?

Roels: ‘Drinkwaterbedrijven mogen wat mij betreft wat meer over 

hun eigen schaduw heen stappen, bijvoorbeeld bij zo’n vraagstuk 

als het openzetten van de waterkeringen in de delta en de verzilting 

van de oppervlaktewateren in het kustgebied. Dat lijkt mij bij uit-

stek een onderwerp waarop de drinkwatersector kan loskomen van 

alleen maar focussen op haar kerntaken en inlaatpunten, en ver-

antwoordelijkheid kan pakken voor het nationale belang door on-

gevraagd te schetsen hoe zij een bijdrage aan de oplossing kunnen 

leveren. De drinkwaterbedrijven vormen een belangrijke speler in 

dit veld en mogen hun positie best wat meer invullen en uitdragen. 

Dat geldt ook voor andere regio’s waarin ze actief zijn. Ik zou wel 

wat meer daadkracht willen zien op het gebied van het zoeken naar 

natuurlijke oplossingen voor de waterkwaliteitsproblematiek.’

Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
‘Natuurorganisaties kunnen een rol spelen bij het sterker maken 

van het maatschappelijk middenveld, om zo de geesten rijp te ma-

ken voor nieuw beleid en draagvlak in de Tweede Kamer. Daarnaast 

zijn wij als WWF actief in allerlei samenwerkingen zoals de brede 

Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Hier is enorm veel kennis 

verzameld over hoe je met veranderingen in de inrichting van ge-

bieden en functiecombinaties grote kwaliteitswinst voor mens en 

natuur kunt maken.’

Welke boodschap wilt u meegeven aan het nieuwe kabinet?

Roels: ‘Maak concreet afrekenbare doelstellingen van alle mooie 

beleidsvoornemens over werken met natuurlijke oplossingen in 

ons watersysteem. Als je via het spoor van nature-based solutions 

kijkt naar de vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit, -kwan-

titeit en -veiligheid, krijg je de beste oplossingen voor maatschap-

pij, landschap, mens en natuur. Leg vast dat bij elke ingreep of elk 

project eerst met deze blik naar de opgave gekeken moet worden. 

Dan wordt de KRW vanzelf weer een instrument op weg naar een 

mooier en beter Nederland.’

‘AANDACHT VOOR NIEUWE RUIM-

TELIJKE INRICHTING NEDERLAND’



9Waterspiegel / oktober 2021

Natuurmonumenten: ‘Maatregelen 
stroomgebiedbeheerplannen moeten strenger’

Expert Water en natuur Paul Vertegaal en senior medewerker 

Public Affairs Landbouw & Water Tom Kunzler van de vereniging 

Natuurmonumenten vertellen meer over de samenhang tussen 

waterkwaliteit en natuur. 

Kunzler: ‘Natuurmonumenten zet zich in voor alle natuur en bio-

diversiteit, maar water heeft wel onze bijzondere aandacht. Water 

is de bron van alle leven en daar moet je dus zuinig op zijn en goed 

mee omgaan. De waterkwaliteit in Nederland is slecht, we bunge-

len op verschillende vlakken onderaan de spreekwoordelijke lijst-

jes. Dat heeft een aantal oorzaken, maar de voornaamste zijn de 

uit- en afspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit de 

landbouw naar het oppervlakte- en grondwater.’

‘Daarnaast is verdroging een grote uitdaging. De klimaatverande-

ring leidt onder andere tot langere en heftiger droge perioden, die 

slecht zijn voor de Nederlandse natuur. Juist dan wordt er – vooral 

door de landbouw – veel ondiep grondwater gebruikt voor berege-

ning. Ook stijgt de drinkwatervraag in warme en droge perioden 

extra. Daarnaast stroomt er in die perioden weinig water door de 

rivieren en is het percentage vervuiling dus hoger dan in natte  

perioden.’ 

Vertegaal: ‘De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) eist dat de wa-

terkwaliteit verbetert en sowieso niet verder verslechtert. Het beeld 

voor Nederland is niet positief. In de praktijk zien wij de afgelopen 

jaren met name in landbouwsloten zelfs een verslechtering van 

Links: Tom Kunzler, senior medewerker Public Affairs Landbouw & Water en Paul Vertegaal, Expert Water en natuur, Natuurmonumenten.
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de waterkwaliteit, door mest en pesticiden. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij de zogeheten derogatiebedrijven: boeren die een uitzon-

deringspositie hebben gekregen onder de Europese Nitraatrichtlijn 

en meer mest mogen injecteren op grasland. Inmiddels staat vast 

dat de belasting door stikstof en nitraat dé belangrijkste reden is 

voor het niet behalen van de KRW-doelen en dat ons land dus in 

overtreding is van deze Europese regelgeving.’

Kunzler: ‘Het behalen van de doelen van de KRW is al twee keer 

zes jaar uitgesteld, van 2015 naar 2021, en uiteindelijk naar 2027. 

Inmiddels heeft de minister laten weten dat ook in 2027 de doelen 

waarschijnlijk niet gehaald zullen worden. Wij maken ons daar 

ernstig zorgen over, voor de natuur, maar ook voor de mogelijke 

juridische en economische effecten. Er is nu dus echt actie nodig.’

‘Het is nog maar de vraag of de landbouw in de toekomst kan 

blijven rekenen op de derogatierechten zoals in het verleden. Met 

name in droge jaren worden fosfaat en stikstof uit geïnjecteerde 

mest niet voldoende opgenomen door de gewassen, maar komen 

toch deels in de bodem en het water terecht. Ook ‘verdwijnt’ er 

mest: er wordt meer mest geproduceerd dan correct kan worden 

toegepast en wordt geëxporteerd. Dat betekent dat er nog steeds 

illegaal mest wordt gedumpt.’ 

‘Vanwege deze verslechtering en de handhavingsrisico’s kan de 

Commissie besluiten geen derogatie meer te verlenen. Nederland 

kan ook in gebreke worden gesteld wegens strijd met het verslech-

teringsverbod. Ook kan de Commissie actie ondernemen als blijkt 

dat het water in 2027 niet aan de KRW-eisen voldoet. Wanneer de 

nieuwe Nederlandse plannen dit najaar niet voldoende blijken te 

zijn om de waterdoelen te halen in 2027, kan de overheid via de 

Nederlandse rechter tot extra actie worden gemaand. Een rech-

terlijke uitspraak hierover kan grote gevolgen hebben voor de 

Nederlandse economie.’

Hoe kijken jullie aan tegen zaken zoals medicijnresten en opkomende stoffen?

Vertegaal: ‘Uiteraard hebben ook deze bedreigingen van de water-

kwaliteit onze aandacht. Maar de natuur is een complex geheel en 

van veel chemische stoffen is nog onvoldoende bekend of en hoe 

ze invloed hebben op de ecologie en de waterkwaliteit. Wel zijn 

er veel aanwijzingen dat dit effect heeft op waterorganismen zoals 

vissen en waterinsecten, die het ook in het veld moeilijk hebben. 

De bewijslast is echter nog lastig te leveren. Bij nutriënten (stikstof, 

fosfaat, nitraat), bestrijdingsmiddelen en verdroging staat als een 

paal boven water dat ze slecht zijn voor de natuur. Vandaar dat wij 

als Natuurmonumenten daarop focussen.’

Wat betekenen deze uitdagingen voor de natuur, waar maken jullie je het 

meeste zorgen over?
Vertegaal: ‘De effecten van de verdroging zijn het meest zicht-

baar, met name op de zandgronden: lage waterstanden, droog-

vallende vennen en beken, opgedroogde veengebieden. Met als 



11Waterspiegel / oktober 2021

gevolg dat bomen en struiken verdorren, en insecten, amfibieën 

en planten verdwijnen.’

Kunzler: ‘Dan kun je denken: ‘Wat maakt één orchideeënsoort min-

der nou uit?’. Maar als je weet dat sinds 1900 ruim 85% van alle 

inheemse biodiversiteit is verdwenen, dan snap je dat we erg zuinig 

moeten zijn op alles wat ons nog rest.’ 

Veenoxidatie is grote CO2-bron
Vertegaal: ‘Een ander effect van de verdroging is dat het veen aan 

de lucht wordt blootgesteld en oxideert, met een dubbel negatief ef-

fect. Uit het afgebroken veen komen voedingsstoffen in het voedsel-

arme bodemsysteem terecht én er wordt meer CO2 uitgestoten. 

Deze veenoxidatie is in het Nederlands Klimaatakkoord aangewe-

zen als één van de grootste CO2-bronnen in de sector landgebruik. 

Om dit tegen te gaan, zullen grote landbouw- en natuurgebieden 

op veen moeten worden vernat. Sowieso pleiten wij voor veel meer 

aandacht voor het vasthouden van water.’

Kunzler: ‘Op het gebied van waterkwaliteit is sinds de jaren 70 van 

de vorige eeuw wel vooruitgang geboekt, onder andere door het 

uitbreiden van de zuivering op de riool- en afvalwaterzuiveringen 

en bij de industrie. Maar tegelijkertijd is de landbouw – de grootste 

nutriëntenbron voor het watersysteem – enorm geïntensiveerd, 

met meer diffuse vervuiling als gevolg. In enkele grote watersyste-

men die wij beheren, zagen wij aanvankelijk een verbetering van de 

waterkwaliteit, maar dat stagneert inmiddels al jaren. Verschillende 

waterschappen en ook het RIVM en het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) geven aan dat ze de laatste jaren een verslechte-

ring van de waterkwaliteit van het boezemwater constateren.’

Vertegaal: ‘De knelpunten die wij voor de natuur zien, zijn volgens 

mij ook van groot belang voor de drinkwatersector. Schoner en vol-

doende oppervlakte- en grondwater leiden niet alleen tot winst voor 

de natuur, maar zorgen er ook voor dat de drinkwaterbedrijven hun 

wettelijke taken goed kunnen uitvoeren en de kwaliteit van hun 

eindproduct kunnen blijven garanderen.’

Wat moet er volgens jullie gebeuren om de KRW-doelen tijdig te halen?

Vertegaal: ‘Er is een scherper beleid nodig op het gebied van mest-

stoffen en bestrijdingsmiddelen. De overheid moet echt nadenken 

over de vraag of we het met uitzonderingen en vrijwillige maat-

regelen gaan halen, zoals tot nu toe is gebeurd. Als je kijkt naar de 

resultaten, zeggen wij: ‘Dit werkt niet!’.’ 

Minder vrijblijvend
‘Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bijvoorbeeld is een zeer 

zinvolle poging om boeren vrijwillig te laten overgaan naar duur-

zame landbouw. Volgens het stroomgebiedbeheerplan doen 15.000 

boeren mee met het DAW, dat klinkt veelbelovend. Maar dat betreft 

nog slechts een kwart van het totaal aantal boeren. En als je goed 

kijkt, zie je dat sommigen alleen aan een studiegroepje deelnemen, 

anderen aan een pilot, op losse onderdelen, zonder veel samenhang. 

Alles opgeteld levert het gewoon niet genoeg op. Het PBL heeft in 

zijn analyse van de waterkwaliteit in 2020 geconstateerd dat het 

maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen in de 

huidige vorm niet voldoende is om de KRW-doelstellingen te halen.’

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Kunzler: ‘Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU 

zou eigenlijk de overstap naar duurzame landbouw meer moeten 
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stimuleren, maar helaas zien we daar – ook in de nieuwste versie 

– nog niet veel van terug. Wel heeft Nederland in het Nationaal 

Strategisch Plan dat naar aanleiding van het GLB moet worden op-

gesteld, veel ruimte om duurzame keuzes te maken. Wij kunnen 

het ons niet permitteren om hier maar een minimale inspanning te 

leveren. We zullen boeren echt meer moeten gaan belonen om de 

overstap naar natuurinclusieve landbouw te maken.’

Gebiedsgerichte aanpak
Vertegaal: ‘Het draait in de kern om drie zaken: de structurele aan-

pak van vermesting, het vasthouden van water en de transitie naar 

een natuurinclusieve en duurzame landbouw. We denken daarbij 

niet dat er nieuwe instrumenten nodig zijn, maar dat we bestaande 

instrumenten anders kunnen inzetten. Wij willen prioriteit geven 

aan zogeheten integrale overgangszones. Dat zijn gebieden rondom 

natuurgebieden waar bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw en 

recreatie mogelijk zijn en tegelijkertijd het natuurgebied bescher-

men. In deze zones zou je op korte termijn samen met de gebrui-

kers gebiedsgerichte maatregelen kunnen nemen, met financiële 

steun van bijvoorbeeld het Programma Natuur, het GLB of koolstof-

certificaten. Ik denk dat er hier ook een rol is weggelegd voor de 

drinkwaterbedrijven en de terreinen die zij beheren.’

Wat verwachten jullie van het Rijk en de andere overheden bij verbetering van 

de waterkwaliteit?

Kunzler: ‘Er is meer centrale regie nodig, zowel op het gebied van 

de verdroging als van landinrichting. Dat laatste vereist dat je echt 

fundamenteel anders gaat kijken naar de inrichting van een gebied 

en het landgebruik. Voor lokale overheden is het vaak moeilijker 

om de harde keuzes te maken die daarbij nodig zijn.’

‘De Europese regels, zoals de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn 

Water, moeten leiden tot ambitieuze nationale plannen om ons 

water te beschermen. Ook het toezicht en de handhaving moeten 

worden aangescherpt. Daarnaast is een andere landinrichting nodig 

en moet de overheid de ontwikkeling van een duurzaam verdien-

model voor extensieve landbouw stimuleren.’

Landinrichting
Vertegaal: ‘Gezien de enorme opgaven die er liggen voor natuur, 

water en droogte, is meer coördinatie op landelijk niveau zeer ge-

wenst. Een landelijke organisatie zou een belangrijke rol kunnen 

spelen bij de grote veranderingen in landinrichting die eraan zit-

ten te komen, vanwege de landbouw- en energietransitie, maar ook 

door de noodzaak van het beter vasthouden van water en het instel-

len van integrale overgangszones.’

Wat kunnen natuurorganisaties en drinkwaterbedrijven zelf doen?

Kunzler: ‘Wij doen hier als Natuurmonumenten al het maximale 

aan, dat is waarvoor wij op aarde zijn. In de natuurgebieden die wij 

beheren, nemen we alle maatregelen die mogelijk zijn. Zo gebrui-

ken wij geen bestrijdingsmiddelen, zelfs niet bij invasieve exoten. 

Ook zijn we continu bezig met vernatting van onze terreinen. Voor 

‘NUTRIËNTEN, BESTRIJDINGS-

MIDDELEN EN VERDROGING 

ZIJN GROOTSTE KNELPUNTEN’



13Waterspiegel / oktober 2021

boeren die bij ons landbouwgrond pachten of bewerken, hebben 

wij de cursus ‘Natuurbeheer en Ondernemerschap’ ontwikkeld. 

Hiermee kunnen ze de gezondheid van bodem en water en natuur 

een volwaardig onderdeel van hun bedrijfsvoering maken. Maar 

met onze eigen maatregelen in natuurgebieden redden we het bij 

lange na niet. Daarvoor zijn we te afhankelijk van wat er aan invloe-

den van buitenaf op de natuur afkomt.’ 

Vertegaal: ‘De echte winst moet nu worden behaald in de over-

gangszones rondom onze natuurgebieden, waar sprake is van duur-

zamer grondgebruik, minder stikstof en hogere grondwaterpeilen. 

Dat wordt ook erkend in het Natuurpact en het Programma Natuur 

en is ronduit een taak van de overheid. Toch zijn we zelf maar vast 

begonnen en kijken we met boeren, bedrijven en bewoners rondom 

onze natuurgebieden naar functiecombinaties. Een voorbeeld is het 

project ‘Rotterdam de boer op’ in Midden-Delfland. Hier zijn we 

actief met consumenten, boeren en leveranciers aan de slag om de 

keten van boer tot bord zo kort mogelijk te maken en tegelijkertijd 

de natuur te versterken.’

Kunzler: ‘Een ander voorbeeld is het ontwikkelen van kool-

stofcertificaten voor de vrije markt, met de Stichting Nationale 

Koolstofmarkt. Hiermee ontstaat een verdienmodel voor het ver-

natten van natuur en landbouw op veen, met reductie van CO2-

emissies als nevendoel. We overleggen met alle betrokken partijen 

en proberen waar mogelijk lokale en regionale samenwerkingen tot 

stand te brengen. Verder dragen we onze standpunten actief uit in  

Den Haag en Brussel.’

Vertegaal: ‘Met drinkwaterbedrijven praten we al langer over hoe 

we in samenhang met natuur kunnen werken aan bescherming van 

ons water door middel van natuurlijke processen. Veel hiervan is al 

in de praktijk gebracht, maar de samenwerking mag van ons nog 

wel wat structureler. We zien dat de drinkwatersector vaak in grote 

projecten denkt, zoals de grootschalige infiltratie van oppervlakte-

water op de Veluwe of in Salland. Wij zijn ervan overtuigd dat we 

met kleinschalige, gebiedsgerichte maatregelen samen sneller veel 

meer kunnen bereiken. Want winst voor de natuur is ook winst 

voor de drinkwatervoorziening.’

‘VERPLICHTENDE  

MAATREGELEN OM WATER TE 

BESCHERMEN NIET SCHUWEN’
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Welke boodschap heeft u voor het nieuwe kabinet?

Kunzler: ‘We vragen allereerst om een snelle en ambitieuze invul-

ling van de stroomgebiedbeheerplannen, het Actieprogramma 

Nitraat en de nationale invulling van het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid. Wanneer in deze dossiers de juiste keuzes wor-

den gemaakt, kunnen we de waterkwaliteit verbeteren, verdro-

ging tegengaan en hiermee dus de KRW-doelen in 2027 wél halen. 

Maatregelen met een meer verplichtend karakter om ons water te 

beschermen, moeten daarbij niet geschuwd worden.’

‘Daarnaast pleiten wij voor meer centrale regie op landgebruik en 

de realisatie van overgangszones rondom natuurgebieden. Tot slot 

vragen wij het kabinet met klem snel te gaan werken aan het toe-

komstige duurzame verdienmodel voor de Nederlandse landbouw. 

We hebben onze boeren namelijk hard nodig om ons water te be-

schermen, maar dan moet landbouw die ons water beschermt, wél 

lonen.’

Peilbuis om de grondwaterstand te meten in het Mantingerbos en de 
Mantingerweiden (Drenthe).
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