
Water mag  
veel meer in ons  
leven komen 
Nathalie Steins en Tim Hoogkamp hebben allebei  
iets met water. De een als onderzoeker, de ander als 
student. Wat is hun visie op hoe wij met het water in 
de natuur omgaan? 

‘Met water? De manier waarop we met 
onze planeet in het algemeen omgaan, 
baart me grote zorgen, ‘zegt Nathalie 
Steins. Die zorg motiveert haar enorm in 
het werk om een beeld te vormen van de 
menselijke impact op de Zeeuwse delta en 
de Noordzee is. Hoe kun je nadelige 
effecten minimaliseren? Dat doet ze bij 
voorkeur in samenwerking met de 
gebruikers van het water zoals de vissers. 

Visstand
‘Beheer van de visstand is een goed 
voorbeeld. Als we dat goed doen, dan blijft 
de visstand op orde, blijven de effecten op 
de natuur tot een minimum beperkt en 
worden wij van gezond voedsel voorzien. 
Het is overigens ook heel leuk om met 
vissers te werken, mensen voor wie hun 
beroep echt een ‘way of life’ is, iets dat van 
generatie tot generatie wordt 
overgedragen.’

Ongelijkheid
Tim wordt vooral geraakt door 
ongelijkheid, al van kinds af aan. ‘Hogere 
taks op diesel bijvoorbeeld is een goed 
idee voor het milieu en voor de rijken die 
in een Tesla rondrijden, maar voor die 
arme boer met zijn oude trekker kan het 
een nekslag zijn.’ Hij vervolgt: ‘Ik zag laatst 
een documentaire over een avocado-
oorlog. Er werd zoveel water gebruikt voor 
een avocadoplantage van grote boeren, 
dat er geen water meer over was voor de 
kleinere boeren.’ Dat steekt hem want juist 
de kleine boeren hebben bij de 
noodzakelijke veranderingen hulp nodig. 

De zee zien
Hoe kijken zij aan tegen het waterbeheer 
in het verleden? Tim vindt het jammer dat 
hij op veel plekken in Zeeland tegen een 
dijk aan kijkt en niet de zee ziet. 
‘Nederlanders zijn goed in technische 

oplossingen waardoor alles maakbaar lijkt, 
maar daardoor zijn we ook star geworden. 
We vergeten dat we ook kunnen 
samenwerken met natuurlijke processen.’ 
Hij vertelt over een documentaire ‘Na ons 
de zonvloed’ over een eiland in Bangladesh 
waar rijstvelden zijn opgeslokt door de zee 
door zeespiegelstijging. ‘De boeren lijken 
daar veel flexibeler dan wij. Nu winnen ze 
zout!’. Tim vindt het heel belangrijk dat we 
meer van het water genieten.  
‘Water moet je om je heen hebben, net 
zoals dat je bomen om je heen nodig hebt. 
Een grote boom is niet zomaar te 
vervangen voor een jonge boom. Er is dan 
echt iets weg. En dan niet alleen omdat hij 
zuurstof produceert, maar omdat het 
gewoon fijn is om oude bomen om je heen 
te hebben. Zo is dat ook met water voor 
mij. Water mag veel meer in ons leven 
komen.’ Hierbij denkt hij ook aan water in 
de stad.

Guido Krijger
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Oosterschelde open
Nathalie is blij dat de Oosterschelde nooit 
is afgedamd. ‘Natuurorganisaties en vissers 
hebben daar samen voor gestreden. 
Daarom hebben we nu nog een prachtig 
gebied met getij, droogvallende platen, 
prachtige natuur waar je van kunt genieten 
en waarin je op een duurzame manier kunt 
werken en oogsten. Natuurlijk is het niet 
meer de Oosterschelde zoals die was van 
vóór de Deltawerken, en zijn er ook nu nog 
heel veel uitdagingen in het gebied. Maar 
ik ben blij dat men destijds de politieke wil 
heeft gehad om een plan aan te passen en 
voor een open Oosterschelde te kiezen.’

Proeftuin
Nathalie zegt dat we heel erg de neiging 
hebben om het beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, zoals de zee, te benaderen 
als een ontwerpvraag. We zoeken naar 
technologische oplossingen voor proble-
men, en denken die gemakkelijk op te 
lossen met slim plannen en een beetje 
consultatie van stakeholders. ‘Ik zeg: breng 
samen met de stakeholders de effecten 
van verschillende oplossingen in kaart, niet 
alleen ecologisch maar ook sociaalecono-
misch, en maak ook echt sámen de 
afwegingen en keuzes. Ik denk dat je dan 
veel meer draagvlak krijgt. Verder denk ik 
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dat we veel meer vanuit een ‘proeftuin- 
perspectief’ moeten werken. De Zeeuwse 
delta is bij uitstek geschikt voor zo’n 
benadering. Geef ruimte om echt te 
experimenteren, zorg ervoor dat ervaringen 
worden gedeeld en je van elkaars initiatieven 
leert. Zoek al doende naar oplossingen voor 
de dingen waar je tegenaan loopt.’ Met veel 
nieuwsgierigheid kijkt ze uit naar meer 
experimenten en proeftuinen, die het leven 
mét water, en de natuur in zijn algemeen-
heid, dichterbij zullen brengen.

‘Water moet je  
om je heen 
hebben, net zoals 
dat je bomen om  
je heen nodig 
hebt’
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