
Manifest voor  
een groen-blauw  
Gelderland  
Inspiratie voor de waterschapsverkiezingen,  
maart 2023. Want schoon en voldoende water  
is hard nodig. En het kan.

Gelderland staat bekend om haar gevarieerde landschap,  
mede gevormd door grote en kleine rivieren. Zowel de kwantiteit 
als de kwaliteit van ons water staan echter onder druk. In dit 
manifest doen we concrete voorstellen voor de coalitieperiode 
2023-2027. De voorstellen dragen bij aan voldoende, schoon  
oppervlakte- en grondwater.

De extreem droge zomers afgewisseld met hevige neerslag en onvoldoende  
waterkwaliteit vragen om een ander waterbeheer. Het is de hoogste tijd om 
maatregelen te nemen die problemen met droogte in natuur en landbouw,  
de waterkwaliteit en de biodiversiteit verbeteren. Voor de waterschappen is  
dit het moment om de ambities voor een toekomstbestendig waterbeheer in  
hoog tempo om te zetten naar concrete uitvoering. 

De Vennevertlose beek bij Winterswijk. De onderste foto is genomen in de zomer van 2022.  
(foto: Geldersch Landschap & Kasteelen)1/7

Met voorstellen voor: 
1.  Oplossen verdroging 
2.  Water van goede kwaliteit 
3.  Herstel van biodiversiteit 
4.  Water en bodem sturend



1.  Oplossen 
verdroging

Verdroging is een groot probleem in Gelderland, met name op de 
zandgronden. Hoewel er door het jaar heen genoeg water wordt 
aangevoerd en voldoende neerslag valt, wordt een groot deel van 
dat water snel afgevoerd. Bovendien wordt meer water aan de grond 
onttrokken dan er wordt aangevuld. Daarbij komt dat er meer water 
verdampt door de warmere zomers. Door de structurele onbalans 
tussen aanvulling en onttrekking van grondwater is steeds minder 
water beschikbaar voor natuur, landbouw en andere functies.

1.  Registreer en handhaaf alle (grond-)
wateronttrekkingen

Beter inzicht in alle (grond)wateronttrekkingen is nodig om eerlijk te sturen en 
waterschaarste te voorkomen of verminderen. Zorg voor registratie van volumes en 
locatie van alle onttrekkingen, saneer illegale onttrekkingen en voorkom met een 
vergunningplicht zoveel mogelijk het slaan van nieuwe grondwaterputten - ook voor 
kleine onttrekkingen.

2.  Natuurherstel combineren met water vasthouden
Grijp de investeringen voor natuurherstel aan om te zorgen dat veel meer water wordt 
vastgehouden. Het verhogen van het grondwaterpeil en het verminderen van grondwater-
onttrekkingen is daarbij noodzakelijk om verdroging te voorkomen. Ook buiten de natuur-
gebieden is dat van belang, bijvoorbeeld om verzakking van huizen te voorkomen.

3.  Water vasthouden in de landbouw
Agrariërs beregenen steeds vaker en intensiever om hun teelten veilig te stellen. 
Watersysteemherstel is daarom noodzakelijk voor de landbouw om opbrengstderving 
en schade door droogte tegen te gaan. Als meer neerslag wordt vastgehouden, is 
minder beregening nodig en hoeven waterschappen minder snel een onttrekkings-
verbod in te stellen. Daarnaast moeten we ‘functie volgt peil’ in praktijk brengen. 
Droogtegevoelige teelten niet op de hoge zandgronden en vochtgevoelige gewassen 
niet in de beekdalen.

4. Eerlijk beprijzen van water
Drinkwater moeten we zorgvuldig en hoogwaardig gebruiken. Het is niet nodig om onze 
auto’s te wassen, zwembaden te vullen of tuinen te sproeien met ons schaarse drink- 
en grondwater. Zet in op besparingsmaatregelen en kies voor een eerlijke (gestaffelde) 
beprijzing van grondwater. Dit geldt ook voor grootverbruikers, waar alternatieven 
gezocht moeten worden en hogere heffingen het verbruik zullen beperken.
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2.  Water van  
goede kwaliteit

In veel beken en sloten is de waterkwaliteit matig tot zeer  
onvoldoende door inspoeling van mest en bestrijdingsmiddelen. 
Het water in onze provincie voldoet niet aan de Europese  
normen voor schoon en gezond water. Na tweemaal uitstel van 
de Kaderrichtlijn Water is verder uitstel onmogelijk. Voor onze 
gezondheid en voor herstel van de biodiversiteit is het  
de hoogste tijd om nu effectieve maatregelen te nemen.

1.  Minder of geen gewasbeschermingsmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen zijn slecht voor de biodiversiteit. Deze stoffen 
kunnen uiteindelijk ook in ons drinkwater terechtkomen. Het is daarom belangrijk 
om ‘spuitvrije zones’ in te stellen rondom watergangen en natuurgebieden. 

2. Minder mest, gezonder water
Er komen teveel meststoffen in het water terecht, afkomstig van bemeste 
akkers en grasland. Water wordt troebel en soms zuurstofarm, vissen sterven, 
waterplanten verdwijnen. Zet daarom in op duurzaam waterkwaliteitsbeheer en 
adequate mestwetgeving. Inzet op akkerranden en bufferstroken langs sloten en 
beken is belangrijk. 

3. Investeer in waterzuivering
De huidige aanpak van de waterkwaliteit via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
is onvoldoende. Er komen ook steeds meer medicijnresten in het water en steeds 
weer nieuwe stoffen met deels onbekende risico’s. Dankzij veilige normen voor 
risicostoffen, een aanpak aan de bron, wordt het water minder verontreinigd en 
is minder zuivering nodig. Investering in een extra zuiveringstrap bij de rwzi’s 
betekent dat meer afvalwater kan worden hergebruikt.

3/7 Oude uiterwaard ter hoogte van Afferden (foto: Hans Barten)



In 2027 moet het Gelderse Natuurnetwerk zijn gerealiseerd. Door 
het vergroten en verbinden van natuurgebieden ontstaat ruimte 
voor planten en dieren. Waterschappen en provincie hebben al veel 
bereikt, maar een versnelling op de aanleg van verbindingszones 
en beekherstel is nodig. Onder andere door 10% groen-blauwe 
dooradering te realiseren. 

 1. Naar natuurinclusieve landbouw
Om de biodiversiteit, hydrologie en waterkwaliteit te herstellen is het nodig om in 
overgangsgebieden rond natuur en in beekdalen voor natuurinclusieve landbouw 
te kiezen. Compenseer grondeigenaren als er minder productievermogen is. 
Hydrologische en ecologische maatregelen kunnen leiden tot afwaardering van 
gronden en/of nieuwe verdienmodellen. Waterschappen zijn bevoegd gezag om 
hierover afspraken te maken met agrarische ondernemers.  

2. Ontwikkel natuurlijke klimaatbuffers
Goed ingerichte natuurgebieden kunnen als klimaatbuffer bijdragen aan 
waterberging, ook bij extreme neerslag, en daarmee ruimte bieden aan 
waterreserves voor droge periodes. In de veengebieden maakt het vasthouden 
van water een einde aan de inklinking van de bodem en de ermee gepaard gaande 
uitstoot van broeikasgassen. In stedelijk gebied kunnen natuurlijk ingerichte, 
boomrijke gebieden bijdragen aan het beperken van hittestress. 

3. Kies voor integrale oplossingen
De zorg voor een toekomstbestendig watersysteem hangt samen met andere 
opgaven. Pak die opgaven niet los van elkaar, maar integraal aan. Uitdagingen  
met betrekking tot stikstofoverschot, klimaatadaptatie, natuurherstel, een gezonde 
bodem en perspectief voor de landbouw spelen in hetzelfde gebied. Integrale 
oplossingen voor een gebied als geheel zijn uiteindelijk slimmer en duurzamer.

3.  Herstel van  
biodiversiteit
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Dijkflora bij Waardenburg en Neerijnen
(foto: Ruud Knol)



De komende jaren staan we voor grote en urgente opgaven zoals 
klimaatverandering, landbouwtransitie, natuurherstel en woning-
bouw. Als we opgaven los van elkaar willen oplossen, hebben we in 
Gelderland 1,8 keer ons grondoppervlak nodig. Opgaven combineren 
is dus essentieel. Het kabinet geeft daarbij aan dat water en bodem 
sturend moeten zijn. Eerder riep ook de Unie van Waterschappen 
hiertoe op. Goede samenwerking tussen verschillende overheden  
en maatschappelijke partijen is noodzakelijk. We verwachtend  
daarin van de waterschappen een sturende rol.

1. Functie volgt natuurlijk peil
Baseer het waterbeheer op ‘functie volgt natuurlijk peil’. Er is geen diepe 
ontwatering of veel beregening nodig als functies en teelten passen in het 
natuurlijk watersysteem van een gebied. Zo gebruiken we de ruimte in onze 
provincie economisch verantwoord en natuurinclusief. 

2.  Grondgebonden en natuurinclusieve 
melkveehouderij

Het grasland van stoppende melkveehouders wordt soms omgezet naar 
meer economisch renderend bouwland voor bijvoorbeeld sierteelt. Door die 
omzetting stijgt het watergebruik (beregening en ontwatering), worden meer 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en neemt de bodemkwaliteit af. Kies ervoor 
om deze trend te keren, investeer in maatregelen die bijdragen aan de transitie 
naar een grondgebonden en natuurinclusieve melkveehouderij. 

3. Stimuleer klimaatadaptief bouwen
Groen en water moeten beter onderdeel worden van bouwplannen. Denk 
daarbij aan afkoppelen, open bestrating, bomen, groene daken, vasthouden 
van water en herbenutten van water. Stimuleer het vastleggen van dergelijke 
maatregelen in (bouw)voorschriften. Breid de Watertoets uit met een check op 
(toekomstige) grondwaterkwaliteit, met name het vermelden van de provinciale 
beschermingsgebieden in vergunningen en andere plannen, en het voorschrijven 
van passende maatregelen.

4.   Water en  
bodem sturend
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Drooggevallen Wiessenbergse Kolk  
(foto: Ronald Oost)



Samen maken we  
het verschil
De urgentie is groot om met elkaar te investeren in een klimaatrobuust en  
toekomstbestendig Gelderland. Het waterschap heeft een belangrijke sleutel  
in handen om de komende bestuursperiode grote stappen te zetten.  
De natuur kan niet langer wachten.

Veel Gelderlanders willen meedoen aan het vergroenen van hun leefomgeving. 
Zo planten we met elkaar bomen, wippen we tegels en koppelen we regen-
pijpen af. De potentie ligt voor het oprapen, het is aan de waterschappen om 
deze kansen ook te pakken. Zorg dan ook voor voldoende middelen, zowel in 
geld voor uitvoering als voor het bieden van ondersteuning bij het opstarten 
van buurtinitiatieven en het adviseren van inwoners. 

Geldersch Landschap & Kasteelen, IVN Natuureducatie, Stichting Landschaps-
beheer Gelderland, Natuur en Milieu Gelderland en Natuurmonumenten 
denken en doen graag mee. Zo bouwen we met elkaar aan een natuurinclusieve 
samenleving! 

6/7

Kruidenbuurtttuin en tuiny forest  
(foto’s boven en links, IVN Natuureducatie).

Bomen planten met Plan Boom  
(foto Natuur en Milieu Gelderland).



COLOFON

Dit is een gezamenlijke uitgave van Geldersch Landschap &  
Kasteelen, IVN Natuureducatie, Stichting Landschapsbeheer  
Gelderland, Natuur en Milieu Gelderland en Natuurmonumenten.  

Vormgeving 
Communicatiebureau de Lynx, Wageningen

Tekst overnemen 
Het is toegestaan om zonder bronvermelding teksten  
over te nemen in verkiezingsprogramma’s voor de  
waterschapsverkiezingen 2023. Graag zelfs!

januari 2023

Natuur en biodiversiteit

Natuurinclusieve samenleving

Water en klimaat  

Ruimte en landschap
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