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Plastic Soup Surfer in Amersfoort en Arnhem 
 
Op 16 maart komt de Plastic Soup Surfer naar Amersfoort, 
en op 17 maart naar Arnhem. Merijn Tinga is ambassadeur 
van Water Natuurlijk. Samen met hem gaan we de Amers-
foortse grachten en de Jansbeek in Arnhem plasticvrij ma-
ken. Water Natuurlijk, die de Plastic Soup Surfer heeft uit-
genodigd, wil hiermee de aandacht vestigen op de plastic-
vervuiling van het oppervlaktewater, die zowel het dieren-
leven als de mens bedreigt.  
Merijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, strijdt 
met zijn uit plastic afval gebouwde surfboard tegen de 
plastic soup. Een deel van dat plastic komt immers uitein-
delijk in de oceanen terecht en vormt daar de beruchte 
plastic soup. 
We hebben de Plastic Soup Surfer uitgenodigd om de aan-
dacht te vestigen op de problemen die plastic afval in het 
water veroorzaakt. Het is volgens Water Natuurlijk schade-
lijk voor zowel dier als mens. We willen daarom af van plas-
tic afval. We nodigen iedereen uit om bij de opruimactie 
aan te haken en te helpen plastic afval op te ruimen. 

 
Het gaat natuurlijk niet alleen om plasticafval opruimen. De 
Plastic Soup Surfer en Water Natuurlijk willen in de eerste 
plaats voorkomen dat er plasticafval in het water en uitein-
delijk in zee komt. Daarom willen we een ban op wegwerp-
plastic, en we vinden dat er statiegeld moet komen op 
plastic flesjes.  

 
Merijn Tinga organiseerde al meerdere expedities waarmee 
hij aandacht voor de plastic soup vraagt. Zo deed hij in 2016 
een poging de Noordzee over te steken op een van plastic 
flesjes gebouwd surfboard. In 2018 surfte hij van de Sei-
nemonding in Frankrijk naar de monding van de Rijn in 
Nederland. 
Water Natuurlijk zoekt zoveel mogelijk mensen die willen 
helpen om onze grachten, singels én binnensteden plastic-
vrij te maken. Kijk voor meer informatie hier: 
Amersfoort en Arnhem. 
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Watertoer Rijn en IJssel 
Op 9, 10, 16 en 17 maart maken de kandidaten van Water 
Natuurlijk in waterschap Rijn en IJssel een toer door dit 
prachtige gebied. De toer voert langs water, natuur, bedrij-
ven en mensen. Dan laten wij zien waar wij als Water Na-
tuurlijk voor staan. 
De watertoer start op zaterdag 9 maart in de IJsselstroom 
bij Zutphen. Jan Terlouw opent als ambassadeur van Water 
Natuurlijk onze campagne. Daarna gaan we ‘en route’, via 
Zutphen en op de fiets naar Almen en door naar Borculo 
waar de dag wordt afgesloten met een watercafé met jon-
geren over het thema Durf te vragen. Zondag 10 maart 
starten we met een wandeling in Groenlo, neemt een gids 
ons in het Vragenderveen aan de hand en eindigen we in 
Winterswijk met een excursie op de grens met Duitsland.  
Het weekend op zaterdag 16 maart daarop helpen we met 
het opruimen van zwerfafval in Ulft, en gaan daarna via een 
watercafé in Doetinchem over de rentmeester 2050 naar 
Doesburg waar een watercafé over ecologie in de stad 
plaats vindt. En sluiten we de dag af in Duiven waar we 
Innofase bezoeken. 
Zondag 17 maart is onze laatste dag van onze campagne-
toer en bezoeken we Arnhem met als thema Klimaat dicht 
bij huis. Bezoek woningen met een groen dak, help mee 
afval verzamelen, speel een spel en ontmoet ons. 
Een veelzijdig programma van een veelzijdige partij. Doet u 
mee? U bent van harte welkom. Waar, hoe laat en wat er 
gebeurt leest u in het toerboek. Tot gauw! 
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Wageningen kent vanwege de universiteit een grote inter-
nationale gemeenschap. Ook inwoners zonder Nederlandse 
nationaliteit mogen bij de waterschapsverkiezingen stem-
men. Daarom organiseerde Water Natuurlijk samen met 
Platform Duurzaam Wageningen en DWARS een speciale 
Engelstalige verkiezingsavond.  
De bijeenkomst in de BBLTHK was zeer goed bezocht. Na 
een aantal presentaties over het water rond Wageningen 
en het waterschap, ontstond een interessant debat tussen 
de woordvoerders van de politieke partijen.  
 

 
 
 
 

 
 
Waterschap Vallei en Veluwe heeft de stemhulp Mijn Stem 
in het Engels laten vertalen.  
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Druk aan de slag met de verkiezingscampagne! 
 

 
Hennie Roorda (midden) is lijsttrekker van Water Natuurlijk 
in waterschap Rivierenland. Ze nam plaats op een hoogwer-
ker om een windturbine langs de A15 bij Oosterhout van 
verkiezingsposters. 
 

 
De poster van Water Natuurlijk in waterschap Vallei en 
Veluwe met lijsttrekker Astrid Meier hangt op een apart 
bord. De posters van de andere partijen groeperen zich rond 
die van de partij ‘Volg Jezus’.  
 

 
Rienk Kuiper is kandidaat in Vallei en Veluwe. Hij genoot 
half februari zeer van de Warmetruiendag  

 
 
 

 
De beroemde onderwaterfoto met lijsttrekker Antoinet van 
Helvoirt van Water Natuurlijk in waterschap Rijn 
en IJssel. 
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Water Natuurlijk – The Game! 
⚠ Waarschuwing: het spelen van deze game kan versla-
vend zijn! 
Kan jij de andere vissen ontwijken, genoeg voedsel verza-
melen én alle vistrappen bereiken? 
Download hier 
 

 
 
 

Stemwijzer beschikbaar 

 
 
Op welke partij moeten we stemmen tijdens de water-
schapsverkiezingen? Door te reageren op stellingen wordt 
duidelijk op wie je zou kunnen stemmen. Ook staan er per 
stelling de standpunten van de partijen.  
> Doe de stemtest  
 
 

Word nú lid van Water Natuurlijk! 
Altijd al fraaie laarzenstickers willen hebben voor op je 
blauwe laarzen? Dan is dit je kans; word nú lid van Water 
Natuurlijk!  
 

 
 
 

Agenda 
 
Feestelijke campagnetoespraak Jan Terlouw  
Water Natuurlijk-ambassadeur opent de vierdaagse water-
tour van Water Natuurlijk in het gebied van waterschap Rijn 
en IJssel. Er zal tevens een boek met fietsroutes langs de 
Berkel worden gepresenteerd. Dit vindt onder het genot 
van koffie/thee en iets lekkers plaats in een voormalige 
stoomwasserij aan de IJssel! Meer info 
Zutphen, zaterdag 9 maart, 9.00-10.00u, De IJsselstroom 
 
‘Water, drijvende kracht voor duurzame verstedelijking’ 

 
Landelijk symposium van Water Natuurlijk. Boeiend pro-
gramma met aandacht voor klimaatrobuuste watersys-
temen, klimaatslimme steden en het stoppen van bodem-
daling. Meer info en aanmelding 
Amsterdam, zaterdag 9 maart, 14.00-16.30u 
 
Fietstocht Berkel en bezoek biologisch landbouwbedrijf 
We fietsen van Zutphen langs de Berkel naar Almen, voor 
een bezoek aan het biologisch pluimveebedrijf Edward Nijk, 
ook met Bert Wagenvoort, melkveehouder en ambassadeur 
Water Natuurlijk uit Vorden. Meer info 
Zutphen en Almen, zaterdag 9 maart, 13.00-15.00 
 
Watercafé Jimmy’s 
We zijn te gast bij Jelle Klein Hesselink, ambassadeur Water 
Natuurlijk. Een nieuw jongerencentrum in Borculo heeft op 
13 december zijn deuren geopend. Het afvalscheiden wil al 
aardig lukken maar hoe kunnen we jongeren en hun locatie 
nou zo duurzaam mogelijk maken. Meer info 
Borculo, zaterdag 9 maart, 15.30u 
 
Eerlijke Klimaatmars 

 
Milieudefensie, de FNV, 
Greenpeace, DeGoedeZaak en 
de Woonbond organiseren de 
Eerlijke Klimaatmars in Am-
sterdam. Water Natuurlijk 
loopt mee! Meld je aan op de 
Water Natuurlijk-groepsapp 
voor de Klimaatmars als je 
met ons mee wilt 
lopen. 

Amsterdam Dam-Museumplein,  
zondag 10 maart, 13.00-16.00u 
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Natuur in de Achterhoek  

 
We bezoeken het oostelijke deel van het waterschap met 
het kenmerkende Achterhoekse kleinschalige landschap. 
Op sommige plekken groeit waardevolle natuur in stand 
gehouden door vrijwilligers of wordt nieuwe natuur ont-
wikkeld. Ook in de stad is natuur te vinden in en om het 
water. Zoals in de Grolse gracht van Groenlo. Meer info 
Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk, zondag 10 maart 
 
Wat valt er te kiezen? 

 
Maar wat doet het waterschap eigenlijk? Waarom zijn deze 
verkiezingen belangrijk? En wat willen de verschillende 
partijen bereiken? experts lichten de thema’s als klimaat, 
energie en bodemdaling toe en we gaan met elkaar aan 
tafel het gesprek aan. Meer info en aanmelding 
Nijmegen, maandag 11 maart, 19.30u 
Gorinchem, dinsdag 12 maart, 19.30u 
 
Watercafé Haaksbergen 
De Groene Waaier, het samenwerkingsverband van de 
Haaksbergse Natuurorganisaties, nodigt u uit voor een 
gezellige en informatieve avond over de komende water-
schapsverkiezingen. Tijdens de avond kunt u in discussie 
gaan met de Haaksbergse kandidaten voor de partij Water 
Natuurlijk en ervaren bestuurders van het waterschap.  
Meer info  
Haaksbergen, theater De Kappen, dinsdag 12 maart, 19.30u 
 
Watercafé in filmhuis Oosterbeek 

 

Het watercafé biedt een afwisselend programma. Met de 
film Levende Rivier van Ruben Smit krijgen de bezoekers 
een goed beeld van de betekenis van water en hoe belang-
rijk een goed beheer van water is. De film vormt het mid-
delpunt van een programma waarin de bezoekers ook wor-
den geïnformeerd over het werk van waterschappen en er 
gelegenheid is voor debat. Charlotte de Roo (GroenLinks) 
en Margo Meeuwissen (Water Natuurlijk) nemen hier het 
voortouw in. Meer info 
Oosterbeek, dinsdag 12 maart, Filmhuis, 20.00-22.00u 
 
Panorama Nederland:  
Met water meer omgevingskwaliteit  

Water Natuurlijk organiseert een lunchlezing met Rijksadvi-
seur Daan Zandbelt over Panorama Nederland, het recente 
toekomstperspectief van het College van Rijksadviseurs.  
Het eerste hoofdstuk van Panorama Nederland gaat over 
water. Hoe kan het anders in Nederland waterland? Frans 
ter Maten (Water Natuurlijk), Heemraad van Waterschap 
Vallei en Veluwe, reageert vanuit de praktijk op de opgaven 
en oplossingen die Panorama Nederland voor het waterbe-
heer schetst. Meer info 
Woensdag 13 maart, Wageningen, 12.30-13.30u 
 
Plastic soup surfer Merijn Tinga in Amersfoort 

 
Op 16 maart komt de Plastic Soup Surfer naar Amersfoort. 
Hij gaat samen met Water Natuurlijk de Amersfoortse 
grachten plasticvrij maken. Water Natuurlijk, die de Plastic 
Soup Surfer heeft uitgenodigd, wil hiermee de aandacht 
vestigen op de plasticvervuiling van het opper-
vlaktewater, die zowel het dierenleven als de 
mens bedreigt. Meer info 
Amersfoort, zaterdag 16 maart, 11.30u 
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Langs de Oude IJssel van Ulft naar Doesburg  

 
Plastic zwerfvuil in het water is een groot milieuprobleem 
daarom starten we deze etappe met een opruimactie in 
Ulft. In Doetinchem, Doesburg en Duiven gaan we in ge-
sprek over de toekomst van de stad in relatie met water en 
innovatie. Meer info 
Ulft, Doetinchem, Doesburg en Duiven, zaterdag 16 maart 
 
Afvalfietstocht en opruimen Jansbeek  

 
Water Natuurlijk slaat de handen uit de mouwen! In een 
stoet rijden bakfietsen, fietsen en steppen vanaf de wijk 
Molenbeke naar Rozet aan de Kortestraat. Onderweg rapen 
we afval. We maken de Jansbeek weer vrij van zwerfvuil. 
Daarna vieren we een feestje bij Rozet. Plastic Soup Surfer 
Merijn Tinga neemt om 15.30u het door ons verzamelde 
afval in ontvangst en vertelt over zijn strijd tegen de vervui-
ling door plastic. Weg met de plastic soup! Meer info 
Arnhem, zondag 17 maart, 13.00-17.00u 
 

Waterschapsverkiezingen 20 maart 

 
De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 
maart 2019. Maak gebruik van je stemrecht! Meer info 
Woensdag 20 maart 2019 
 
Toekomstperspectief Rivierklimaatpark IJsselpoort 

 
Een klimaatbestendig en toegankelijk rivierklimaatpark: 
daar werken negen overheden en Natuurmonumenten de 
komende jaren aan tussen Arnhem en Giesbeek. 
Er ligt nu een eerste aanzet voor een Voorkeursalternatief, 
waarop iedereen op twee avonden zijn mening kan geven. 
Meer info 
Rheden/Westervoort, maandag 8 april/dinsdag 9 april 
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Redactie:  
Rienk Kuiper 
 
Deze nieuwsbrief automatisch toege-
stuurd krijgen kan via deze link 
 
Bijdragen voor deze nieuwsbrief (ook 
van niet-leden van Water Natuurlijk)  
zijn van harte welkom! 

Contact:  
WaterNatuurlijkMN@gmail.com 
 
Komt de nieuwsbrief in je spambox  
terecht? Neem dan ons mailadres  
WaterNatuurlijkMN@gmail.com op  
in je adressenlijst. 
 

             
       
Steun Water Natuurlijk!  
Doe mee en word lid!  




