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Aantal glazen kraanwater per dag:
zeker een stuk of zes, en verder vooral veel thee.

Op het gebied van water ben ik trots op: 
wat we in de afgelopen regeringsperiode bereikt hebben op het gebied van awareness over water 

en klimaat. Dat kwam mooi bij elkaar op de Climate Adaptation Summit 2021, die Nederland 

onlangs mocht organiseren. Veel van de problemen die voortkomen uit klimaatverandering zijn 

watergerelateerd: overstromingen, droogte, hittestress, noem maar op. Het belang van goed  

waterbeleid staat nu beter op de kaart, nationaal en internationaal. 

Ik heb iets met water omdat: 
het me fascineert: de beweging, het geluid, maar ook de rust die het uitstraalt. Als ik ga wandelen 

of op vakantie ga, merk ik dat ik bijna altijd kies voor een ‘waterbestemming’: de zee, een rivier, 

een vennetje of een beekje in een bos.

Mijn speerpunt voor het waterbeleid is:
klimaatadaptatie. Voor Nederland is dat vooral: beter omgaan met droogte. Wereldkampioen 

water afvoeren waren we al, nu moeten we ook leren water vasthouden. Na drie zeer droge zo

mers is de urgentie voor iedereen wel duidelijk. De problemen op het gebied van oppervlakte én 

grondwater waren legio: bevaarbaarheid van de rivieren, beregeningsverboden voor de landbouw, 

innamestops bij drinkwaterbedrijven door vervuild rivierwater, verlaagde druk in het waternet 

door de grote vraag en ga zo maar door.

Als ik aan water denk, dan:
hoor ik de woorden van de Amerikaanse marien bioloog Sylvia Earle: ‘No blue, no green’. Zonder 

water geen leven. Die waarheid werd pijnlijk zichtbaar in de afgelopen droge perioden: gele ber

men, verdorde velden en drooggevallen waterlopen. We zullen met z’n allen dus nóg verstandiger 

moeten leren omgaan met ons water, in tijden van overvloed én in tijden van tekort.


