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Beste lezer,

Hierbij ontvangt u weer een nieuw nummer van Natuurlijk Water.
In dit nummer veel aandacht voor de droogte en de hitte van deze zomer. Zeker in deze uitzonderlijk droge
zomer zijn nijpende situaties in kwetsbare natuurgebieden ontstaan.
In het voorjaar – vaak een natte periode – wordt snel water afgevoerd en het waterpeil laag gehouden
zodat het land bewerkt kan worden. Maar in droge periodes heeft iedereen daar last van: al gauw is het
gebied zo droog dat landbouw, waterwinning en natuur ernstig kampen met watertekort.
De waterschappen hebben de afgelopen jaren al het nodige gedaan om verdroging van natuur te
bestrijden (zie ook onze nieuwsbrief nr. 3 van dit jaar). Toch blijft de diepe ontwatering voor de landbouw
voor problemen zorgen.
Daar willen we als Water Natuurlijk veel meer aan gaan doen.

Veel leesplezier !
Naar de nieuwsbrief.

Hartelijke groet,
Rienk Kuiper
secretaris Water Natuurlijk Midden-Nederland
WaterNatuurlijkMN@gmail.com

Deze nieuwsbrief automatisch toegestuurd
krijgen kan via deze link

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 !

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij.
We hebben geen politieke kleur.
Wat ons bindt is passie voor natuur, landschap, erfgoed, milieu, en recreatie in en om het water.
Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners.
We zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij
Nederland en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.
D66, Groen Links en enkele progressieve lokale politieke partijen steunen Water Natuurlijk en doen
daarom niet zelf mee aan de waterschapsverkiezingen.
U ontvangt deze mail als lid van Water Natuurlijk, omdat u actief bent in bovenstaande organisaties, of
omdat we eerder contact met u hebben gehad.
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