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Aantal glazen kraanwater per dag: 
‘Ik probeer altijd minimaal 1 liter water te drinken, maar dat schiet er te vaak bij in. In ieder geval 

1 dopper per dag. En verder drink ik graag koffie, thee en ’s avonds af en toe een wijntje.’

Op het gebied van water ben ik trots op: 
‘Alle mensen die vechten voor schoon (drink)water. Ik heb laatst de film Dark Waters gezien, waar 

Dupont in de VS willens en wetens mensen doodziek maakte door drinkwater te verontreinigen. 

Iedereen die dit soort schandalige zaken aan de orde durft te stellen, wetende dat er alles aan 

gedaan zal worden om je tegen te werken, daar heb ik diep respect voor.’

Ik heb iets met water omdat: 
‘Ik opgegroeid ben in het rivierengebied, specifiek tussen Maas en Waal, aan de Waaldijk. Als ik 

aan de Waal denk, dan denk ik aan alle mooie jeugdherinneringen daar. Van kamperen tot zwem-

men en zoeken naar fossielen. De Waal en haar uiterwaarden hebben mij gevormd tot wie ik nu 

ben. Ik ben dan ook blij dat er meer ruimte voor deze rivier is gekomen de afgelopen jaren.

Mijn speerpunt voor het waterbeleid is: 
‘Zuinig met water omspringen en het voorkomen van chemicaliën, gif en plastic in het water. Nog 

te vaak komt troep in het water terecht, wat funest is voor onze gezondheid, maar zeker ook voor 

de gezondheid van dieren die in/rondom het water leven. Er moeten strengere regels komen voor 

het lozen van afvalwater en het gebruik van landbouwgif. Daarnaast moet er meer toezicht en 

handhaving komen om daadwerkelijk bij bedrijven te controleren of ze zich ook houden aan de re-

gels. En zo niet, dan meteen beboeten. Het is in Nederland te makkelijk om water te verontreinigen 

en ermee weg te komen.’

Als ik aan water denk, dan:
‘...denk ik eraan dat wij te veel water gebruiken, terwijl in andere delen van de wereld water zeer 

schaars is. Zuinig met water omspringen is wat mij betreft essentieel voor een leefbare aarde voor 

iedereen.’
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