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Water Natuurlijk is een onafhankelijke stichting met een 
landelijk bestuur en een Raad van Advies. Samen met 
Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, de Natuur 
en Milieufederaties en vele andere organisaties komen wij 
op voor schoon en natuurlijk water. Water waaraan en 
waarop het goed en veilig wonen, werken en recreëren is. 
 
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden 
van de activiteiten die door de waterschapbestuurders 
worden uitgevoerd. Tevens willen wij u erop attenderen 
dat u, als u vragen heeft over het waterbeleid van uw 
waterschap, bij ons terecht kunt. 
 
Het Regiobestuur van Water Natuurlijk Brabant bestaat uit Jan Baan, Jac Hendriks, 
Kees Laarhoven, Wim de Vries, Nol Verdaasdonk en Arno de Schepper (voorzitter). 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Van de voorzitter  
 
We staan weer aan de vooravond van het Brabantbrede overleg. 
Steeds weer constateren we dat we in onze drie waterschappen (Aa en Maas, De Dommel 
en Brabantse Delta) veel activiteiten uitvoeren. Het is altijd weer verrassend om te zien 
hoeveel kennis en ervaring we binnen Water Natuurlijk bijeen hebben kunnen brengen. 
We willen deze inbreng ook in de toekomst benut zien. 
Daarom volgen we gespannen de lobby voor directe verkiezingen. De indruk bestaat dat het 
spel in de Tweede Kamer is gespeeld, het regeerakkoord is heilig. Het landelijk bestuur zal 
op korte termijn een gesprek hebben met Atsma. De strategie voor dit gesprek wordt 
voorbereid door onze bestaande lobbygroep. Er vonden gesprekken plaats met Sportvisserij 
Nederland en met Natuurmonumenten. Zij ondersteunen onze lobby voor directe 
verkiezingen via hun lobbyisten in Den Haag. Het is te hopen dat we nog tot een positief 
resultaat komen. 
 
We kunnen melden dat de website grotendeels is omgezet naar het nieuwe format. Binnen 
de komende drie weken moet het helemaal klaar zijn. Ga eens kijken op 
www.waternatuurlijk.nl. 
 
Op zaterdag 21 april a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De huidige stand 
van zaken zal door de voorzitter Aalt Leusink worden ingeleid. Het hoofdonderwerp zal zijn 
‘gevolgen van het Natuurakkoord voor het  waterkwaliteitsbeleid’. 
Wij hopen dat Brabant goed vertegenwoordigd zal zijn. 
 
Arno de Schepper, 
Voorzitter Regionaal bestuur Water Natuurlijk Brabant 
 
 
 
 

http://www.waternatuurlijk.nl/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waterschap Brabantse Delta 
 

Waarom lid van Water 
Natuurlijk? 
 
Even voorstellen: Lisette de Jong 
 
In dit stukje wil ik niet uitwijden over 
het tot stand komen van het door 
WN geformuleerde beleid, maar 
over mijn motivatie om lid te worden 
van deze club. 
 
In 1990 kwam ik op een lijst terecht 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in de gemeente Chaam. Tot dat 
moment had ik nog nooit direct met 
politiek te maken gehad, maar ik 
volgde het wel op de voet, zowel landelijk als lokaal. 
Toen ik dan ook in 1990 raadslid werd had ik 2 doelstellingen:  
1e er diende meer aandacht te komen voor de natuur. 
2e om bovenstaande te borgen zou handhaving een meer prominente plaats moeten krijgen 
op de politieke agenda. 
Met de herindeling in 1997 werden er voor bovenstaande onderwerpen 2 ambtenaren 
aangesteld. Populair gezegd: een handhaving- en groen mannetje. In dezelfde tijd werd 
Natuurvereniging Mark en Ley opgericht en werd ik gekozen als AB-lid van Waterschap Mark 
en Weerijs (waar ik ook een periode heb mogen functioneren als DB-lid). 
Als fractie, maar ook op persoonlijke titel, was het mogelijk om duidelijk te maken waar je 
voor stond. Samen met de partners in het veld zijn veel projecten gerealiseerd, zowel 
geïnitieerd vanuit de gemeente als vanuit het waterschap. 
 
Vanaf 2008 wordt er ook bij de waterschappen gewerkt met lijstenstelsels. Gevolg, de 
politiek deed nog sterker zijn intrede dan voorheen. Laten we wel zijn: alles is politiek, alles 
draait om macht, maar wordt niet altijd zo herkend of benoemd. 
Via de BMF werd ik gevraagd om kandidaat te zijn voor Water Natuurlijk. Dat sprak mij wel 
aan: inzetten voor de natuur en wellicht via een bestuurlijke functie in het AB van 
Waterschap Brabantse Delta. Zowel op landelijk als op gemeenteniveau heeft ‘Natuur’ de 
laatste jaren steeds minder aandacht gekregen van de politiek. Een en ander ingegeven 
door beperktere financiële middelen en zeker niet in de laatste plaats door de positie van de 
agrarische sector. Het zou een mooie opdracht zijn voor WN om hier een wending aan te 
geven. 
 
Helaas werd WN de 2e grootste partij en daarmee veroordeeld tot de oppositie. Niet 
gemakkelijk om vanuit deze positie te moeten werken, zeker gezien het feit dat de huidige 
coalitie opereert vanuit het monistische systeem met als uitgangspunt zo laag mogelijke 
lasten voor de ingezetenen, waarbij de agrarische sector vaak als uitgangspunt wordt 
genomen.  
 
Als fractie Water Natuurlijk blijven we hameren op het feit dat water en natuur belangrijk zijn, 
zowel nu als voor de toekomst. 
 
Lisette de Jong, AB-lid bij Waterschap Brabantse Delta 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waterschap Aa en Maas 
 

Vismigratie in oost-Brabant 
 
Als bestuurder van Waterschap Aa en Maas en tevens van Sportvisserij Zuid West 
Nederland ben ik erg geïnteresseerd in vismigratie. 
In de Europese Kaderrichtlijn Water is het herstel van de visstand van groot belang en de 
waterschappen besteden daarom veel aandacht aan vismigratie. Voor trekvissen zoals 
bijvoorbeeld kopvoorn en winde moet het mogelijk zijn om de paaiplaatsen in bovenstroomse 
gebieden te bereiken. De aal wordt zelfs met uitsterven bedreigd. Door het Waterschap Aa 
en Maas is de laatste jaren hard gewerkt om de beoogde voorzieningen ook daadwerkelijk te 
realiseren.  
 
Crevecoeur 
Voor oost-Brabant was een van de belangrijkste knelpunten de vismigratie vanaf de Maas 
naar de stroomgebieden van de Dommel en de Aa bij de spuisluis Crevecoeur. Jarenlang is 
gezocht naar de beste mogelijkheden om dat op te lossen. Nadat de benodigde grond voor 
de aanleg van een bekkenpassage is verkregen, is dit project voortvarend gerealiseerd.  
De totale kosten van dit project bedragen ca. 3 miljoen euro. De kosten zijn vooral zo hoog 
omdat de primaire waterkering van de Maas moet worden doorkruist. Binnenkort zal deze 
fraaie landschappelijke voorziening worden geopend. 
 

 
Overige vispassages 
Er is reeds een groot aantal 
vispassages aangelegd. Momenteel 
start een project om te monitoren in 
hoeverre door de diverse vissoorten 
van deze vispassages gebruik wordt 
gemaakt. Gekeken zal worden naar 
welke hoeveelheden en welke 
vissoorten worden aangetroffen. 
 
 

 
 
Paling 
Door diverse oorzaken is de palingstand de laatste 
decennia drastisch gedaald. De intrek van glasaal 
bedraagt de laatste jaren nog maar circa 1% van het 
aantal in 1980. Ook voor aal worden er voorzieningen 
aangelegd waardoor het uitsterven van deze vissoort 
kan worden voorkomen. Bij Aa en Maas heeft een 
stagiair opdracht gekregen om te bekijken of er in het 
gebied van de Hertogswetering een aalreservaat kan 
worden gemaakt. Inmiddels is bij de renovatie van het 
gemaal in Gewande al een aalgoot aangelegd. Er zal 
worden gemonitord in hoeverre de aal hiervan gebruik 
maakt om het gebied in te trekken. 
 
Jos van den Broek, AB-lid bij Waterschap Aa en Maas 
 
 



Weidevogels smachten naar water 
 
Uit  de jaarverslagen van de vrijwillige 
weidevogelbescherming in Noord-Brabant blijkt dat 
het steeds slechter gaat met onze weidevogels. 
Daar zijn verschillende oorzaken voor te benoemen 
en het is dan ook niet zo eenvoudig op te lossen. 
Eén oorzaak is in ieder geval de veel te lage 
grondwaterstand in de huidige polders. Het is vele 
malen aangetoond dat een hoge grondwaterstand 
veel betere broedresultaten geeft. Niet voor niets 
wordt in echte weidevogelreservaten de 
grondwaterstand opgezet tot 0,1 – 0,3 meter onder 
het maaiveld. In regulier landbouwgebied is dat 
natuurlijk niet mogelijk. Maar wat dan wel?  
 
Die vraag stelde Water Natuurlijk centraal toen het 
ging over het opnieuw vaststellen van het 
peilbeheer in de districten Hertogswetering (de 
polders tussen Oss en Den Bosch) en Koningsvliet 
(de polders ten westen van Den Bosch). In district 
Koningsvliet werd vastgesteld dat er meer 
gedetailleerd naar de peilen gekeken moet worden, 
omdat in dat district veel verschillende belangen 
spelen: landbouw, natuur en stedelijk gebied; soms door elkaar heen. Voor de 
Hertogswetering werd in eerste termijn alleen naar de voorkeuren van de landbouwers 
gekeken. Maar de polders tussen Oss en Den Bosch zijn voor een groot deel ook erg 
belangrijk voor weidevogels. Al vanaf het provinciale Streekplan van 1992 werden 
verschillende delen als weidevogelgebied aangewezen. En in de stukken van het 
waterschap Aa en Maas zelf staat op verschillende plaatsen dat er door een peilbesluit geen 
verslechtering op mag treden voor weidevogels. Het dilemma in al zijn duidelijkheid.  
Het is dit jaar al voor het 2e jaar op een rij dat het een erg droog voorjaar is. Omdat wormen, 
insecten en ander voedsel voor weidevogels dan dieper in de bodem zitten, kunnen de 
vogels onvoldoende aan voedsel komen. Dit jaar lijkt het er zelfs op dat de grutto niet eens 
begint aan een broedpoging.  Bij een soort die toch al hard achteruit gaat, kan dat op zeker 
moment funest zijn. 
 
Water Natuurlijk heeft er daarom sterk op aangedrongen om nog eens kritisch te kijken naar 
de voorgestelde peilen. Nu worden ouderwetse peilen voorgesteld (0,9 meter onder het 
maaiveld in de winter), omdat dat nu eenmaal in de ruilverkaveling is afgesproken. Maar we 
zijn nu 20 jaar verder en ondertussen is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van een 
hoger grondwaterpeil op de agrarische opbrengsten. Water Natuurlijk heeft nu de toezegging 
van het waterschap dat er bij bekende onderzoekers van de Universiteit van Wageningen, bij 
het Centrum voor Landbouw en Milieu en bij het Louis Bolkinstituut navraag wordt gedaan 
naar de meest recente informatie over de mogelijkheden om het grondwaterpeil hoger in te 
stellen zonder de landbouwopbrengsten in gevaar te brengen. Met die informatie zal dan een 
project in de polders worden gestart om te kijken hoe het uitpakt in de kleipolders van de 
Maas. Water Natuurlijk hoopt wel dat de proef snel gaat starten, want door het droge 
voorjaar van 2012 lijkt het een verloren broedseizoen te worden. Na ook al het verloren 
broedseizoen in het droge jaar 2011. De proef dient in 2012 uitgevoerd te zijn, zodat we in 
2013 grootschalig gebruik kunnen maken van de uitkomsten. 
  
Toon Voets, AB-lid bij Waterschap Aa en Maas 
 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Waterschap De Dommel 
 

Stedelijk water, mooi en nuttig  
 
Even voorstellen: Yvonne van Sebille. 
 
Yvonne is geboren en getogen in Eindhoven en al 13 jaar algemeen bestuurslid van 
Waterschap De Dommel. Waarvan de laatste periode voor Water Natuurlijk.  
“Als kleuter maakten de foto’s van de watersnoodramp (1953) al diepe indruk op mij. De 
beelden op mijn netvlies van eindeloze watermassa’s met verdronken huizen; vervuilde 
rivieren vol dode vissen en de catastrofale gevolgen van overtollig regenwater, waren voor 
mij in 1998 aanleiding om me kandidaat te stellen voor de waterschapsverkiezingen.  
 
Als stedeling met een groen hart zet ik me in voor veilig, schoon, mooi en betaalbaar water 
voor iedereen. In tegenstelling tot boeren en buitenlui, is het waterschap voor stadse mensen 
een ver van m’n bed show. Daarom vind ik het belangrijk dat het waterschap laat zien dat het 
er niet alleen is om overlast aan te pakken, maar ook om wonen, werken en recreëren op en 
aan het water mogelijk te maken.  
 
Door meer samen te werken, en werk met werk te 
maken, kunnen er ook in deze moeilijke tijd nog 
veel waterdoelen gerealiseerd worden. Eindhoven 
heeft samen met het waterschap en de provincie 
het nuttige met het aangename verenigd. Dankzij 
het project de Dommel natuurlijk schoon en de 
manifestatie Doe de Dommel weet een groeiend 
aantal stadse mensen de weg naar de waterkant te 
vinden. 
                                           Stadsdommel Eindhoven 
 

 
Een ander Eindhovens voorbeeld is het nieuwe  
park in Meerhoven, waar natuur, waterberging, recreatie 
en educatie zijn samengebracht. In het honderd 
voetbalvelden grote park ligt maar liefst acht hectare 
water. Al het regenwater van Meerhoven komt hier 
terecht. Met behulp van een vijzel, bronpompen en 
stuwtjes, stroomt dit water door beekjes, watervallen en 
vijvers. Waterschap de Dommel zorgt voor voldoende 
water en bewaakt de kwaliteit.  
Door afgelopen winter de vijzel stil te zetten kon er volop 

Waterval park Meerhoven                 worden geschaatst. Dankzij een actieve groep 
vrijwilligers heeft de Meerhovense jeugd in het park van 
dichtbij kunnen ervaren hoe onmisbaar water, bomen, 
planten en dieren voor ons zijn. 
 
Dit soort initiatieven zijn broodnodig, want ze verbreden 
het draagvlak in stad en dorp en zorgen voor een beter 
imago van het waterschap.”  
  
Yvonne van Sebille, AB-lid bij Waterschap De Dommel 
 
 

Waterlelievijver park Meerhoven 



Fractievoorzitter bij Waterschap de Dommel 
 
Bijna een jaar geleden heb ik de functie van fractievoorzitter van Paul van Poppel 
overgenomen. Het blijkt wel een stevige klus te zijn om al het extra leesvoer te verwerken en 
om  onze kikkers in de kruiwagen te houden. 
  
Onze fractie bestaat uit een groep fijne 
mensen met ieder veel kennis en kunde 
op verschillend gebied. We werken 
samen met Jac Hendriks en Frans 
Sluijter van de fractie Natuurterreinen. 
Om ieder de ruimte te geven en daarbij 
tot een gezamenlijk standpunt te komen, 
is een leuke uitdaging. Om de 
samenwerking te versterken hadden we 
vorige maand een ‘heidag’, 
georganiseerd onder leiding van Erik 
Boers van ‘Het Nieuwe Trivium’. We 
kennen elkaar daardoor beter en weten 
nu ook beter wat ieders rol is.  
Binnenkort vindt de evaluatie van deze 
heidag plaats. 
 
De waterschapbestuursverkiezingen zullen in 2014 plaatsvinden. Dit betekent dat de 
bestuursperiode met bijna 2 jaar wordt verlengd. Daarnaast  vinden er grote bezuinigingen 
plaats. Is het coalitieakkoord dat we voor 2009-2012 hebben opgesteld nog wel te 
handhaven? Moet het aangepast worden? Hierover gaan de fractievoorzitters in mei in 
overleg. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het Waterbeheerplan van ons waterschap 
de basis is van het akkoord.  Water Natuurlijk wil hieraan vasthouden. 
 
Plonie van Campen, AB-lid bij Waterschap De Dommel 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Coördinator Water Natuurlijk Brabant 
Plonie van Campen 
Spoorlaan 434b 
5038 CH Tilburg 
Mobiel: 06 – 12 61 46 08 
plonie.van.campen@brabantsemilieufederatie.nl 


