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Aantal glazen kraanwater per dag:
‘Een stuk of 4 denk ik, maar telt een theetje ook mee? Dan meer!’

Op het gebied van water ben ik trots op: 
‘Op de Deltawerken én Ruimte voor de Rivier. Ik ben opgegroeid op Goeree-Overflakkee, een eiland dat hard ge-

raakt is door de Watersnoodramp. De Deltawerken hebben zó veel betekend voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 

eilanden. Later heb ik als politiek adviseur bij Verkeer en Waterstaat en daarna voor deltacommissaris Wim 

Kuijken gewerkt. Draaide het in de tijd van de Deltawerken nog vooral om het tegenhouden van water en kustlijn-

verkorting, in de tijd dat ik werkzaam was in de waterwereld lag de nadruk op ‘ruimte voor water’ en ‘bouwen 

met de natuur’, een meer dan nuttige aanvulling op de aloude focus op veilige dijken. Trots voel ik dus zeker 

niet alleen bij de Deltawerken, maar ook bij de realisatie van Ruimte voor de Rivier. Zowel qua proces als qua 

resultaat heeft dat prachtig uitgepakt, van Nijmegen tot de Noordwaard.’

Ik heb iets met water omdat: 
‘Water vind ik fascinerend. Ik heb er dus zelfs een tijdlang mijn werk van kunnen maken. Maar water is meer dan 

fascinerend. In het zuidwesten van ons land is de Watersnoodramp bijvoorbeeld nog altijd de waterscheiding in 

de geschiedenis. Met als bijbehorende vraag: ben je van vóór of van ná de ramp? En ik ben gelukkig van na de 

ramp. Ik hoop dat we dat kunnen blijven zeggen, van Goeree-Overflakkee tot in de Ganges-delta.’

Mijn speerpunt voor het waterbeleid is:
‘Natuurlijk blijft waterveiligheid een groot aandachtspunt voor mij, en zeker ook de waterkwaliteit. Maar de 

komende jaren is toch vooral klimaatadaptieve bouw mijn speerpunt. Heb er al de eerste moties over ingediend, 

die gelukkig ook zijn aangenomen. We staan namelijk voor flinke opgaven als het gaat om woningbouw, maar 

als we niet uitkijken, bouwen we de verkeerde woningen op de verkeerde plekken. We moeten op veel plaatsen 

in Nederland water gaan opvangen en vasthouden, op andere plekken rekening houden met extremere weers-

omstandigheden. En ondertussen daalt op veel plekken de bodem, stijgt de zeespiegel en worden rivierafvoeren 

grilliger. Daar moeten onze woningen op ingesteld zijn, want die bouwen we (als het goed is) voor minimaal 100 

jaar. Moeten we dan diepe polders blijven vol zetten met woningen of ons richten op het deel van Nederland op 

de hogere zandgronden? En als we in de polders bouwen, is het Bouwbesluit daarop toegerust, met bijvoorbeeld 

meterkasten niet meer standaard op de begane grond?’

Als ik aan water denk, dan… 
‘Denk ik natuurlijk aan Holland, aan brede rivieren die traag door oneindig laagland gaan, ofwel aan een van 

de beroemdste Nederlandse gedichten, van Hendrik Marsman…’ 

 


