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Nieuwsbrief ‘Water Natuurlijk’ Brabant 
Najaar 2011 
 
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: 
Jan Baan, Jac Hendriks, Kees Laarhoven, Wim de Vries, Nol Verdaasdonk en Arno de 
Schepper (voorzitter) 
 

 
Voorwoord van de voorzitter: Toekomstige Waterschapsverkiezingen 
 
Eén van de belangrijkste thema’s die de Waterschappen momenteel bezig houdt is hoe de 
toekomstige Waterschapsverkiezingen vorm gegeven zullen worden. Prof. Elzinga, hoogleraar aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, schreef een uitvoerige notitie over de knelpunten bij indirecte verkiezingen. De 
essentie van zijn conclusie is:  
 
“Op basis van vier criteria –  
a.  representativiteit, 
b. deskundigheid,  
c.  politiseringsgraad en  
d. organieke inbedding,  
kan een gemotiveerde keuze worden gemaakt tussen de indirecte en de directe variant. 
 
Hoewel een indirecte verkiezing door de gemeenteraad een iets hoger representativiteitscijfer op zal 
leveren, leidt toepassing van de overige criteria tot een uitdrukkelijke voorkeur voor een separate 
directe verkiezing op de dag van de raadsverkiezing. De kans dat bij een indirecte verkiezing door de 
gemeenteraad een tamelijk gesloten circuit van lokale politici de waterschapsbesturen zal gaan 
bemensen is nogal groot. Daarbij zullen overwegingen van deskundigheid niet altijd overwegend zijn” 
 
De verwachting is dat de uitspraak van de Raad van State het advies ten gunste van directe 
verkiezingen van Elzinga zal volgen, maar dat het Kabinet deze uitspraak naast zich neer zal leggen. 
Genoeg reden dus om een actieve lobby te starten.  
 
Water Natuurlijk landelijk stelt voor dat het landelijk bestuur lobbyt richting de landelijk politiek en 
gesprekken voert gesprekken met de Founding Fathers ter versterking van de lobby. De 
regiobestuurders en de bestuurders van de waterschappen wordt gevraagd te lobbyen richting lokale 
en regionale politici.  

 
In Brabant betekent dit : 
- Per waterschap gaan de WN-waterschapbestuurders het “Elzinga-advies” aan de raadsleden van 

de betreffende gemeenten. Hierbij zal ook de brief van de Unie van Waterschappen gevoegd 
worden waarin het belang van directe verkiezingen wordt onderschreven.   

- Dezelfde informatie zal door het regiobestuur ook aan de fractievoorzitters van de Provinciale 
Statenpartijen worden toegestuurd. 
 

Wij hopen dat gezond verstand en algemene belang zal winnen van politiek opportunisme. 
 
Arno de Schepper  
Voorzitter Regionaal Bestuur Water Natuurlijk Brabant 
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Erik Perdijk 

Waterschap De Dommel 
 
Bij het Waterschap de Dommel zijn de volgende bestuurders van Water Natuurlijk actief: 
Dagelijks Bestuurslid:   Tiny Arts 
Algemeen Bestuursleden:  Marijke Abrahams, Plonie van Campen, Hans Kloosterboer, Erik 

Perdijk en Yvonne van Sebille. 
 
Even voorstellen: Erik Perdijk 
 
Erik Perdijk is sinds mei dit jaar de opvolger van Paul van Poppel in het 
Algemeen Bestuur van het Waterschap De Dommel voor de lijst Water 
Natuurlijk. Hij is van oorsprong cultuurtechnicus en sinds 1974 betrokken bij 
de ontwikkeling van het omgevingsbeleid in Brabant. Voor zijn functie kan 
Erik voortbouwen op zijn ervaringen uit de vorige bestuursperiode (2005-
2008) als “groene” waterschapbestuurder bij De Dommel.  
 
Wat betreft de invulling van zijn taak gaat Erik uit van de stelregel: het 
waterschap is “van en voor de inwoners”. Ingezetenen betalen meer dan 
80% van de watersysteemheffing en moeten in ruil dan ook van het water 
kunnen genieten door middel van (passend) recreatief medegebruik. Aan de andere kant behartigt het 
Waterschap ook meer algemene maatschappelijke belangen, zoals het zorgen voor droge voeten, 
voldoende en steeds schoner water voor landbouw, natuur en recreatie en zuivering van het 
rioolwater. Daarnaast wordt samen met partner organisaties gewerkt aan een betere leefomgeving 
voor mens, dier en plant. Perdijk gaat voor natuurlijk waterbeheer dat recht doet aan economie maar 
ook aan natuur, milieu, landschap en recreatie, kortom: water waarin je kunt spelen, zwemmen, vissen 
en varen en waarlangs je kunt lopen en fietsen”.  
 
Belangrijke toekomstthema’s zijn volgens Perdijk verdrogingsbestrijding en waterberging en water 
conservering. Extreme weerssituaties met langere perioden van droogte, watertekorten, extremere 
neerslag, wateroverlast en noodweer zoals deze zomer bij Pukkelpop in België komen steeds vaker 
voor en vragen om adequate maatregelen.  
 
Het realiseren van een toegankelijk, natuurlijker en klimaatbestendig watersysteem vraagt om een 
modern en zelfbewust Waterschap, met een financieel degelijke basis en een brede mensgerichte 
taakopvatting. En daar bouwt Erik namens Water Natuurlijk graag aan mee.    
 
Erik Perdijk/Plonie van Campen 
 

 
Schaliegas 
 
Water Natuurlijk heeft het Waterschap de Dommel gevraagd om geen 
medewerking te verlenen aan de plannen tot schaliegaswinning omdat deze 
omstreden methode ernstige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater. De inspanningen van het waterschap om de waterkwaliteit te 
verbeteren en te laten voldoen aan de internationale eisen gaan niet samen met 
schaliegaswinning met mogelijk verstrekkende en blijvende nadelige gevolgen voor 
het watersysteem. Water Natuurlijk is van mening dat, zolang de risico’s niet 
duidelijk zijn, Waterschap De Dommel dergelijke risicovolle ingrepen moet trachten 
te voorkomen. 

  
In Brabant zijn meerdere partijen, waaronder Brabant Water, Stichting SchalieGASvrij Haaren, BMF 
en de Provinciale Omgevingscommissie in het verweer tegen plannen voor schaliegaswinning in 
Boxtel en Haaren. Helaas is het verzoek aan het Dagelijks Bestuur om schriftelijk bij het Rijk, de 
Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Boxtel en Haaren er op aan te dringen geen medewerking 
te verlenen aan de exploratie- en exploitatie van schaliegas niet gehonoreerd. 
 
Plonie van Campen 
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DB Waterschap De Dommel kiest voor Westparallel 1 

Ondanks het dringende verzoek van Water Natuurlijk nog eens goed te kijken naar de voor- en 
nadelen van beide alternatieven voor de aanleg van een provinciale weg tussen Valkenswaard en 
Veldhoven (N69) heeft het Dagelijks Bestuur in juni dit jaar ingestemd met de variant Westparallel 1. 
Deze keuze sluit aan bij de keuze van overheidsbestuurders die ook een voorkeur hebben 
uitgesproken voor de blauwe lijn op het kaartje. De optie betekent 9 km nieuwe weg door kwetsbaar 
gebied, waaronder het Keersopdal en het Groot Goor onder Veldhoven. Daarnaast staat bij 
Dommelen-noord een aansluiting dwars door een Natte Natuurparel gepland. 

Water Natuurlijk heeft een sterke 
voorkeur voor het alternatief 
West-Midden 1 dat ook  
gesteund wordt door 
Natuurmonumenten, BMF, 
Brabants Landschap en tien 
lokale milieu- en 
bewonersgroepen. Dit alternatief 
(beide rode lijnen op de kaart) is 
veel minder schadelijk voor de 
natte natuur en bestaat uit 2 
routes, één voor het verkeer uit 
België en één voor de forenzen 
uit Valkenswaard. Voor dit 
alternatief is in totaal 2 keer 2,5 
km nieuwe weg nodig, de rest is 
bestaande infrastructuur.     

Tot 5 oktober had het 
Waterschap de mogelijkheid een 
zienswijze in te dienen. Helaas is 
van deze mogelijkheid geen 
gebruikt gemaakt, ondanks 
schriftelijke vragen vanuit Water 
Natuurlijk.  

 

Hans Kloosterboer 

 
Uitbaggeren Keersop 
 
De fractie Water Natuurlijk heeft gereageerd op het uitbaggeren 
van het Natura 2000 gebied de Keersop ten zuiden van 
Dommelen. Deze maatregel heeft grote schade veroorzaakt 
aan de abiotische en biotische waarden van de Keersop en 
heeft het leefgebied van de Beekprik vernietigd. De Keersop is 
als Natura 2000 gebied aangewezen mede op grond van de 
aanwezigheid van een belangrijke populatie van de Beekprik. 
Daarnaast is de actie ook niet te rijmen met het 
Waterbeheerplan van De Dommel, de gedragscode Flora en 
Faunawet en de wettelijke eisen van Natura 2000.  
 
Het Algemeen Bestuur heeft inmiddels het feitenrelaas ontvangen. Water Natuurlijk wil dat het 
waterschap de Dommel de aangerichte schade herstelt en compenseert, maar wil vooral de garantie 
dat dergelijke ingrepen in de toekomst niet meer kunnen plaatsvinden.  
 
Plonie van Campen 
 

Schade aan de Keersop 

Blauw: Westparrallel 1, rood: alternatief West-Midden 1 
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Waterschap Aa en Maas 
In het bestuur van Waterschap Aa en Maas zitten: 
Dagelijks Bestuurslid:   Ernest de Groot  
Algemeen Bestuursleden:  Jos van de Broek, Judith Hendrickx, Gerrit Janssen, Jan Nabuurs en 

Toon Voets. 
 
Beekherstel Kaweise Loop  
 
Waterschap Aa en Maas heeft zich voorgenomen in de komende jaren 200 km beek te herstellen. Niet 
alleen kan met beekherstel meer water in de beek worden geborgen en meer water infiltreren 
waardoor de ecologie van de beek verbetert, ook landschappelijke en natuurwaarden profiteren 
hiervan. Dit heeft weer een postitief effect op de natuurlijke omgeving voor plant en dier en biedt ook 
aantrekkelijke mogelijkheden voor recreanten. In de periode tot 2015 zal het in eerste instantie om 30 
kilometer.  
 
Onlangs is al op de grens van de gemeenten Gemert-Bakel en Deurne al 6 km beekherstel bij de 
Kaweise Loop opgeleverd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij het beekherstel van de Kaweise Loop waren de belangrijkste doelstellingen verbetering van de 
waterhuishouding en visstand en scheppen van extra waterberging. Daarvoor is op een aantal 
plaatsen, waar voldoende ruimte was, een 2-fasen profiel gerealiseerd. Bij zo’n profiel bestaat de 
waterloop uit een relatief klein en dieper zomerprofiel en een groter en breder winterprofiel. Op deze 
manier worden de voor- en nadelen van zowel een grote als een kleine waterafvoer opgevangen en 
ontstaat er ruimte voor extra berging. Het winterbedgedeelte biedt kansen voor flora- en 
faunaontwikkeling en door het smalle zomerbed wordt toch voldoende stroming gewaarborgd bij 
minder aanbod van water. Het winterbed kan ook gebruikt worden als onderhoudspad. Op een aantal 
plekken zijn ook meanders en vistrappen gerealiseerd.  
 
In de afgelopen maanden heeft deze aanpak goed gefunctioneerd en is ondanks hevige stortbuien tot 
40 mm geen overlast ontstaan. Het waterschap volgt nauwlettend de waterpeilen en wil de ervaringen 
met dit waterloopprofiel ook bij andere projecten toepassen.  

 
 
 
 

 

 

Traject beekherstel Kaweise Loop 

Het 2-fasenprofiel bij hoog en laag water 
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Wisseling in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Aa en Maas 
 
Per oktober 2011 is Jan Keijzers niet meer werkzaam als lid van het Dagelijks- en Algemeen bestuur 
van Waterschap Aa en Maas. Voor de vrijgekomen geborgde zetel in het Algemeen Bestuur zal ZLTO 
in de komende periode een opvolger aanwijzen. Peter van Dijk is momenteel kandidaat voor de 
positie binnen het Dagelijks Bestuur. De wijziging in het DB heeft geen gevolgen voor het 
bestuursakkoord voor deze bestuursperiode.   
 
Verdeling van het Maaswater  
 
Bij de droogtebestrijding is het gebied van Waterschap Aa en Maas erg afhankelijk van de aanvoer 
van Maaswater. Dit was reden voor het Algemeen Bestuur om zich op 9 september jl. in Luik bij te 
laten praten over de verdeling van het Maaswater en de daarvoor geldende verdragen en 
overeenkomsten. Ook de hoogwaterbescherming en het gebruik van de Maas als drinkwaterrivier voor 
6 miljoen mensen werd daarbij uitgebreid toegelicht. Voor vele bestuursleden van Aa en Maas was het 
verrassend om te horen dat Nederland internationaal gezien op het vlak van de waterkwaliteitszorg 
achterop is geraakt. 
  
Door de directeur van RIWA werd tijdens de bijeenkomst aandacht gevraagd voor de toenemende 
risico’s van nieuwe natuurvreemde stoffen als geneesmiddelen, hormoonverstorende stoffen, 
suikervervangers, nanozilver uit deodorants, anticorrossiemiddelen, loodvervangers, oplosmiddelen 
en schuimverstevigers. Op het vlak van de waterzuivering moeten er dus nog vele slagen worden 
gemaakt, waarbij nieuwe technieken nodig zijn.  
 
Tot slot werd ook de verbouwing van het sluizencomplex Ham in het Albertkanaal bezocht. Bij dit 
complex zullen na voltooiing van de werken met inzet van grote vijzelpompen de schutverliezen in de 
toekomst worden teruggepompt, omdat het Maaswater te schaars is om af te laten stromen naar 
Antwerpen.  
 
Gerrit Janssen  
 
 
Waterschap Brabantse Delta 
 
Lijsttrekker Waterschap Brabantse Delta:  Nol Verdaasdonk  
Algemeen Bestuursleden:   Lisette de Jong, Remco Scheurders.  
 
Van de Brabantse Waterschappen is de Brabantse Delta de enige waar Water Natuurlijk in de 
oppositie zit. 
 
 
Splitsing fractie  
Na een lang en zorgvuldig verlopen afwegingsproces en in goed gezamenlijk overleg, hebben de 
fractie Water Natuurlijk en Joop van Riet besloten niet meer als eenheid binnen het 
waterschapsbestuur te opereren. Dit heeft als consequentie dat Joop van Riet als eenmansfractie de 
rest van de zittingsperiode volmaakt en dat de overige leden van de fractie Water Natuurlijk hun 
werkzaamheden binnen het waterschapsbestuur voort blijven zetten. Water Natuurlijk benadrukt dat 
de reden van de splitsing niet is gelegen in meningsverschillen over inhoud, inzet of  betrokkenheid, 
maar in verschil in inzicht hoe de werkzaamheden binnen het bestuur gestalte gegeven moeten 
worden.  
 
Nol Verdaasdonk 
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Financiële gevolgen Moerdijk brand  
De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in januari dit jaar heeft een fikse aanslag gepleegd op de 
waterkwaliteit in het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta. Water Natuurlijk is blij met de 
aandacht die het Waterschap heeft voor dit probleem. Maar de calamiteit bij Chemie-Pack heeft ook 
een enorme kostenpost heeft opgeleverd. Helaas heeft de coalitie, bestaande uit CDA, VVD, Ons 
water/Waterbreed en de geborgde zetels van Bedrijven en Ongebouwd (industrie en landbouw), de 
afgelopen jaren de reserves afgebouwd om kosten voor de burgers laag te houden. De tarieven zullen 
nu alsnog  flink moeten stijgen om de kosten van Moerdijk te dekken. Dit soort incidenten laten weer 
eens zien dat het hebben van een solide reserve wel degelijk van belang is.   
 
Nol Verdaasdonk 
 
 

 
Coördinator Water Natuurlijk Brabant 
Plonie van Campen 
Postbus 591 
5000 AN Tilburg 
Telefoon: (013) – 580 98 11 
Mobiel: 06 – 12 61 46 08 
plonie.van.campen@brabantsemilieufederatie.nl 


