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Het Waterpaspoort van...
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Aantal glazen kraanwater per dag:
vier? Ik drink eigenlijk te weinig water, zeker in vergelijking met koffie. 

Op het gebied van water ben ik trots op:
het waterbeleid in Nederland, van het leven en wonen onder de zeespiegel tot en met 

dat schoon en lekker drinkwater zó uit de kraan komt. Dat besef je toch eigenlijk alleen 

in het buitenland of als je toeristen met flessen water ziet slepen in de supermarkt. Wat 

een rijkdom!

Ik heb iets met water omdat:
naast dat ik ben opgegroeid in Vinkeveen en ik elke zomer doorbracht op de Vinkeveense 

Plassen (water dat is ontstaan uit veenwinning), was ik vanuit mijn vorige functie als 

wethouder in De Ronde Venen verantwoordelijk voor het water en de dijken in deze ge-

meente. De gemeente van de dijkdoorbraak in Wilnis in 2003. Ik heb hierdoor heel veel 

geleerd over verschillende aspecten van water: hoe we ermee omgaan tijdens droogte, 

maar ook over de waterkwaliteit. Ook is mijn bewondering voor de waterschappen 

daar gegroeid: hun kennis over ons water en de waterveiligheid, en hoe zij omgaan met 

de grote uitdagingen waar zij samen met gemeenten voor staan om onze buitenruimte 

klimaatadaptief te maken. 

Mijn speerpunt voor het waterbeleid is:
de belangrijkste uitdagingen voor het waterbeleid in Nederland liggen eigenlijk nog 

vóór ons: onze dijken moeten ons blijven beschermen tegen de stijgende zeespiegel en 

we moeten Nederland klimaat-klaar maken voor toenemende weersextremen. Die zien 

we namelijk eigenlijk nu al. Het voorjaar en de herfst worden steeds natter, terwijl we 

zomer na zomer hitterecords halen en kampen met droogte. We moeten dus vandaag 

al bouwen aan een klimaatbestendig Nederland voor de toekomst. 

Als ik aan water denk, dan denk ik aan... 
hele zomers lang de verkoeling opzoeken in de Vinkeveense Plassen.


