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Wettelijke taken 

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is een waterschap. De 

historische naam ‘hoogheemraadschap’ dragen we met trots. We hebben een 

geschiedenis van 750 jaar! Maar voor de wet zijn we ‘gewoon’ een waterschap. 

De taken van ons waterschap 

De doelen van het waterschap zijn volgens de Omgevingswet: 

• het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste; 

• het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen; 

• het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; 

• het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk. 

Als hoogheemraadschap zijn we verantwoordelijk voor het waterbeheer in ons gebied, 

inclusief het zuiveren van afvalwater. Al deze taken liggen bij het hoogheemraadschap 

voor zover ze niet aan andere overheden zijn toegewezen. De gemeente heeft 

bijvoorbeeld in het openbare gebied de zorgplicht voor het hemelwater en het 

grondwater. De provincie beschermt de drinkwatervoorraden en de drinkwaterbereiding 

wordt gedaan door de drinkwaterbedrijven. Het omgaan met hemelwater en grondwater 

op particulier terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Daarnaast zijn een 

aantal andere taken aan ons toegewezen, zoals het wegenbeheer in de Krimpenerwaard, 

de muskusrattenbestrijding en het nautisch beheer op bijna alle wateren. 

Het hoogheemraadschap als overheid en binnen de maatschappij 

 

Als hoogheemraadschap hebben we dus een aantal specifieke functionele taken. Maar 

tegelijk zijn we ‘een overheid’, net als het Rijk, de provincies en de gemeenten. Als 

organisatie vormen we ook een onderdeel van de maatschappij. We richten ons daarom 

in dit waterbeheerprogramma in de eerste plaats op de ambities en doelen binnen onze 

specifieke taken. Maar we richten ons ook op uitdagingen en ontwikkelingen die 

onlosmakelijk zijn verbonden met wie we zijn als hoogheemraadschap: een overheid en 

onderdeel van de maatschappij. Duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, 

participatie, gezond financieel beheer, innovatie en digitalisering zijn onderwerpen waar 

we ons op richten. Ook internationaal zijn we actief. Zonder onze identiteit als 

hoogheemraadschap uit het oog te verliezen zetten we onze kennis, vaardigheden en 

middelen hiermee zo goed mogelijk in, in het belang van de maatschappij waarvoor wij 

werken en waarvan wij zelf een onderdeel zijn. 

  



3 

 

Veilige dijken 

Doel 

Het hoogheemraadschap beschermt inwoners en bedrijven tegen overstromingen en de 

gevolgen van overstromingen (schade en slachtoffers) vanuit de rivieren de Nieuwe 

Maas, Lek en Hollandsche IJssel en de boezemwateren op een duurzame, 

kostenefficiënte manier in nauwe samenwerking met waterpartners en de omgeving, 

waarbij het gebruik van de keringen door anderen nadrukkelijk wordt meegewogen. 

Wat doen we? 

Het hoogheemraadschap zorgt voor waterveiligheid door bewoners en bedrijven te 

beschermen tegen overstromingen vanuit de rivieren de Nieuwe Maas, de Lek en 

Hollandsche IJssel en de boezemwateren zoals de Rotte en de Ringvaart. Samen met de 

waterpartners en de omgeving maken we de kans op overstromingen klein. Dat doen we 

door de dijken en de kades (waterkeringen) zo te onderhouden en te verbeteren dat deze 

ook bij extreme omstandigheden (storm, hoogwater en golven) het water tegenhouden. 

In totaal beheert het hoogheemraadschap 369 kilometer waterkering, waarvan 71 

kilometer primaire waterkering (bescherming tegen rivierwater) en 206 kilometer 

regionale waterkering (bescherming tegen boezemwater). We houden de waterkeringen 

in goede staat. 

We zorgen dat de waterkeringen voldoen aan de gestelde (veiligheids)eisen, ook als die 

later veranderen. We controleren of de dijken stevig zijn en blijven en lossen eventuele 

problemen op. Dijkversterkingen bereiden we voor en voeren we uit. Andere mensen, 

bedrijven en overheden zijn medegebruikers van de dijken. Ook hun belangen houden 

we goed in de gaten, maar de waterveiligheid staat voorop. 

De eisen waaraan de dijken en kades moeten voldoen, liggen vast in een legger. We 

toetsen de dijken en kades regelmatig om te kijken of ze nog aan deze eisen voldoen. 

Vanwege het grote belang voor de veiligheid stellen we eisen aan het (mede)gebruik van 

de waterkeringen. Wat wel en niet mag staat in de keur. Door toezicht te houden op het 

gebruik van de keringen zorgen we ervoor dat dit gebruik de keringen niet aantast. 

Een bijzondere taak blijft het muskusrattenbeheer. Muskusratten graven uitgebreide 

gangenstelsels in dijken en oevers en vormen daardoor een bedreiging voor de 

waterveiligheid. De bestrijding van muskusratten is daarom een wettelijke taak van de 

waterschappen. Om dit effectief te doen werken we samen met andere waterschappen in 

West- en Midden-Nederland. De bestrijdingsstrategie die wordt gehanteerd is gericht op 

het gezamenlijk terugdringen van muskusratten tot de landsgrens binnen 10 tot 15 jaar. 

Waarom werken aan veilige dijken? 

Ons gebied ligt in de delta van de Rijn en de Maas. De waterkeringen langs de Lek, de 

Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas beschermen het gebied tegen overstroming. 

Zonder de aanwezige dijken is het niet mogelijk in dit deel van Nederland te leven. We 
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moeten goed opletten dat de dijken niet worden beschadigd door mensen of 

omstandigheden. Goed toezicht op activiteiten en tijdig ingrijpen zijn van groot belang. 

Wij staan ervoor dat iedereen in ons gebied zonder angst voor schade kan wonen, 

werken en recreëren. 

Het Rijk wijst de ‘primaire waterkeringen’ aan, oftewel de dijken die het gebied 

beschermen tegen rivier en zee. Daarnaast kennen we ‘regionale waterkeringen’: dijken 

of kades die het gebied beschermen tegen overstromingen vanuit de zogeheten 

boezemwateren, zoals de Rotte en de Ringvaart. Dit zijn de wat bredere wateren in ons 

gebied die zorgen voor aan- en afvoer van water uit de sloten. De provincie wijst deze 

regionale keringen aan. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het beheer en 

het onderhoud. De overige keringen met een kleiner belang wijzen we zelf aan. 

Hoe zorgen voor veilige dijken? 

We observeren onze dijken voortdurend. We onderhouden ze, keuren ze periodiek en 

bepalen of er aanvullende maatregelen (ophoging of versterking) nodig zijn. Zo ja, dan 

voeren we dat uit. 

In bijzondere situaties als droogte en storm zijn we extra alert en komen direct in actie. 

Dagelijks houden we de toestand van de dijk in de gaten. Speciaal getrainde inspecteurs 

doen ook metingen met geavanceerde meetapparatuur. In het voor- en najaar doen we 

een grote inspectie en herstellen eventuele schade, zodat de waterkeringen klaar zijn 

voor het winterseizoen (stormseizoen). Daarnaast berekenen we regelmatig of de dijken 

nog aan de eisen voldoen. Iedere vier jaar meten we de hoogte van de waterkeringen en 

iedere twaalf jaar toetsen we of ze nog aan de normen voldoen, zoals voldoende 

stabiliteit. Hierbij nemen we alle mogelijke manieren onder de loep waarop een 

waterkering zou kunnen bezwijken. 

Met al deze informatie voeren we 'dagelijks onderhoud' uit. Denk aan het maaien van de 

grasbekledingen en het herstellen van schades. Ook voeren we zo nodig groot onderhoud 

uit om bijvoorbeeld de dijk weer te verhogen of als deze op een andere manier niet meer 

aan onze veiligheidseisen voldoet. Dit kan klein onderhoud zijn, zoals het verhelpen van 

een lekkage, maar ook een kade- of een dijkverbetering. Dit zijn vaak ingrijpende 

projecten, met grote gevolgen voor de omwonenden. Daarom betrekken we de omgeving 

hier intensief bij. 

Alle gegevens over onze waterkeringen en wat zich daar in en op bevindt, staan in ons 

digitale beheerregister met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS). Hier 

vind je alle relevante informatie, variërend van bouw- en ontwerptekeningen tot 

grondonderzoekgegevens. 

Daarnaast houden we de regels voor onze dijken goed op orde, zodat we niet willekeurig 

besluiten en maatregelen nemen en plannen opstellen. 
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Wanneer zorgen we voor veilige dijken? 

We werken het hele jaar aan de waterkeringen. Dagelijks beheren en onderhouden we 

dijken en kades. Het maaien van de dijken gebeurt twee maal per jaar. Een kade wordt 

gemiddeld ongeveer eens in de tien jaar opgehoogd. Dit is nodig omdat in ons gebied de 

bodem vooral uit veen bestaat, waardoor bodem daalt en de kades dus ook zakken. 

Afhankelijk van de snelheid van de zakking komen we eerder of later terug. 

Als bij een 12-jaarlijkse beoordeling blijkt dat primaire en regionale waterkeringen niet 

aan de eisen voldoen, worden daarvoor de benodigde maatregelen ingepland en 

uitgevoerd. 

Met wie zorgen we voor veilige dijken? 

Om al het werk aan de waterkeringen goed te kunnen uitvoeren, maken we gebruik van 

verschillende specialisten in onze organisatie. Bij steunpunt Zuidbroek worden materialen 

en materieel opgeslagen dat nodig is voor het beheer van de wateringkeringen. 

We beheren de waterkeringen samen met gemeentes, maar ook met alle aangrenzende 

perceeleigenaren. We streven ernaar om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te 

beperken. Goede communicatie en samenwerking is van groot belang. 

We werken ook veel samen met medewerkers van gemeentes, andere waterschappen, 

Rijkswaterstaat en de verschillende bedrijven die werkzaam zijn in dit vakgebied. Zo 

kunnen we werkzaamheden en onderhoud uitvoeren met de meest moderne technieken 

en innovaties. 

Voor het uitvoeren van specifieke klussen maken we gebruik van ingenieursbureaus en 

aannemers. Bijvoorbeeld bij dijkversterkingen, het (groot) onderhoud van de dijken en 

kaden en het maaien van de dijken. We hebben ook overeenkomsten met aannemers om 

in onverwachte situatie (dreigende calamiteiten) snel te kunnen handelen. 
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Voldoende, schoon water 

Doel 

Het hoogheemraadschap draagt zorg voor het regionale watersysteem. Wij voorkomen 

en beperken, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en 

verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem en 

vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem. Wij doen dit samen met 

burgers, bedrijven en andere overheden. 

Wat doen we voor voldoende, schoon water? 

Het hoogheemraadschap zorgt voor schoon en voldoende water voor sloten, singels, 

vaarten en plassen. Kwalitatief en volgens de geldende richtlijnen. Het beoogde waterpeil 

leggen we vast in een peilbesluit en het wateronderhoud ligt vast in tabellen (Legger). De 

tabellen geven aan welk water (en ondersteunende kunstwerken) het 

hoogheemraadschap onderhoudt en welk onderhoud bij (aangrenzend) eigenaar of 

vergunninghouder is belegd. Nieuwe watersystemen en veranderingen aan bestaand 

water toetsen we aan ons beleid. Wat wel en niet mag rondom het water, staat in de 

waterschapsverordening. 

Overtollig regenwater pompen we uit sloten en vaarten in de rivier, in het gebied tussen 

Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven. Maximaal vijf miljoen kubieke meter 

water per dag, oftewel ruim tweeënhalf keer de inhoud van stadion ‘De Kuip’. In droge 

periodes vullen we verdampt water aan. Daarvoor laten we op een dag maximaal één 

miljoen kubieke meter water vanuit de rivieren de watergangen instromen. 

We beheren circa 6.000 kilometer sloten en vaarten, verspreid over ruim 35.000 hectare. 

Bijna 9.000 hectare bestaat uit water. We onderhouden alle wateren, anders groeien ze 

dicht met slib, of teveel aan oever- en waterplanten. De belangrijke wateren 

onderhouden we zelf. Mensen die langs water wonen of grond hebben, moeten zelf de 

overige wateren onderhouden. Daarop houden wij toezicht. 

Klimaatverandering stelt extra eisen aan waterbeheer. We werken samen met 

omliggende waterschappen, om de klimaatontwikkeling een stap voor te blijven. 

Waarom werken we aan voldoende, schoon water? 

We leveren een bijdrage aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke omgeving. Door 

wateren en de omgeving goed in te richten en te onderhouden, werken we aan een 

goede waterkwaliteit. Een watersysteem met een evenwicht tussen diverse vegetatie en 

voldoende doorstroming. 

Een goed ingericht en goed onderhouden watersysteem draagt bij aan een gezonde leef- 

en werkomgeving met een grote biodiversiteit. Water is voor velen aantrekkelijk voor de 

omgeving. Het biedt tal van recreatiemogelijkheden, zoals vissen, zwemmen en varen. 

Waterbeheer bij stedelijk gebied is anders dan bij glastuinbouwgebied. En 

glastuinbouwgebied vraagt weer ander waterbeheer dan akkerbouwgebied, veenweide en 
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natuurgebieden. Daarom betrekken we de omgeving en houden we zo veel mogelijk 

rekening met alle wensen van belanghebbenden. Soms moeten we keuzes maken, 

bijvoorbeeld bij de waterstand. Wij stellen het waterpeil vast dat meest passend is bij de 

omgeving; niet te hoog, niet te laag, goed voor de waterecologie en passend bij de 

waterrecreatie.  

Hoe bereiken we voldoende, schoon water? 

De waterstanden houden we, meestal met sensoren, voortdurend in de gaten. Bij een te 

hoog waterpeil gaan de gemalen automatisch aan. Ze gaan automatisch weer uit als het 

waterpeil gezakt is. Wanneer het waterpeil door droogte nog verder zakt, laten we vanuit 

de grote rivieren extra water het gebied instromen via sluizen en inlaatbuizen. 

Door het water en de oevers goed in te richten en te onderhouden, zorgen we ervoor dat 

het water doorstroomt en van goede kwaliteit is. Doorstroming en vegetatie ten behoeve 

van de waterkwaliteit houden we in evenwicht. Water- en oeverplanten dragen bij aan de 

waterkwaliteit en de biodiversiteit. In het najaar en de winter sterven waterplanten af en 

vallen boombladeren in het water. Samen vormt dit een sliblaag op de bodem (bagger). 

Een te dikke sliblaag moeten we verwijderen, anders stroomt het water onvoldoende en 

kan het water gaan stinken. Ook moet in sloten voldoende leefruimte zijn voor vissen en 

om regenwater op te vangen en af te voeren. Door sloten en oevers op tijd te 

onderhouden, verbetert de doorstroming en blijft de kwaliteit van het water op peil. 

De belangrijkste wateren onderhouden we zelf. Daarnaast houden we toezicht op het 

onderhoud van de overige wateren. Eigenaren van grond langs deze wateren zijn 

verplicht het water en de oever te onderhouden. Dit betekent dat zij het teveel aan 

waterplanten weghalen en ervoor zorgen dat het water voldoende diep blijft. Het 

hoogheemraadschap faciliteert het onderhoud aan de overige wateren binnen de 

bebouwde kom. 

Bewoners en bedrijven helpen we graag met adviezen over het inrichten en onderhouden 

van watergangen en oevers. Ook geven we informatie over planten en dieren die niet 

thuishoren in de Nederlandse natuur. Wij verwijderen die zelf zo snel mogelijk uit het 

water. Deze zogenoemde exoten kunnen het waterleven ernstige schade toebrengen. 

Waarmee werken we aan voldoende, schoon water? 

Het hoogheemraadschap heeft ongeveer 100 gemalen en molens in het gebied. De 

gemalen (en molens) pompen overtollig regenwater naar de Nieuwe Maas, de 

Hollandsche IJssel of de Lek. Een groot deel van de bediening van de pompen in de 

gemalen is geautomatiseerd. De gemalen zijn uitgerust met sensoren die de 

waterstanden in de gaten houden. Het pompen kan daarom dag en nacht doorgaan. 

Daarnaast zijn er altijd medewerkers beschikbaar die storingen kunnen verhelpen en, in 

geval van nood, de pompen bedienen. 

Het personeel van het hoogheemraadschap bedient ook stuwen in watergangen, 

inlaatbuizen door dijken en een aantal sluizen voor de recreatievaart. De hoogte van een 

stuw is belangrijk omdat het landschap niet helemaal vlak is. Hooggelegen gebieden 

stromen anders leeg in laaggelegen gebieden met wateroverlast in de laaggelegen 

gebieden en watertekort in de hooggelegen gebieden tot gevolg. 
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Het hoogheemraadschap onderhoudt de gemalen (en stuwen en inlaten). Het dagelijks 

beheer en het onderhoud voert ons personeel uit. Het grotere onderhoud (renovatie) en 

de nieuwbouw ligt bij aannemers die we na zorgvuldige aanbestedingstrajecten inhuren. 

Het hoogheemraadschap toetst met deskundig opgeleid personeel en met 

computermodellen of het watersysteem blijft voldoen wanneer het klimaat verandert. 

Aandachtspunten in het watersysteem pakken we in samenspraak met de omgeving aan. 

Slimme sensoren in gemalen 

Om schade aan pompen te voorkomen gaan we op twee gemalen een nieuwe soort 

sensoren installeren.  Deze  sensoren meten trillingen, temperatuur, toerental en 

elektriciteitsverbruik van de pompen. 

Door hele kleine veranderingen te detecteren, kunnen we de aansturing van de pomp 

aanpassen.  Zo voorkomen we schade aan pompen en verlengen we de levensduur 

ervan. Ook zorgt een betere sturing voor minder energieverbruik. Slimme innovatie bij 

ons gemalenbeheer en nog duurzaam ook! 

Wanneer werken we aan voldoende, schoon water? 

Het hoogheemraadschap onderhoudt de belangrijkste watergangen gemiddeld tweemaal 

per jaar. Waarbij we overtollige waterplanten verwijderen. Sommige wateren zijn zo 

belangrijk voor de aan- en afvoer van water dat we ze vaker onderhouden. Bij sommige 

wateren is één onderhoudsbeurt per jaar genoeg. 

Het hoogheemraadschap meest frequent de slibdikte op de bodem van de watergangen. 

Afhankelijk van die slibdikte bepalen we jaarlijks waar we moeten baggeren. Gemiddeld 

baggeren we elke watergang één keer per tien jaar. 

Het hoogheemraadschap houdt elk jaar toezicht of er niet te veel waterplanten in de 

sloten staan. Daarnaast bepalen we, gemiddeld eens in de tien jaar, of het water 

voldoende wordt ontdaan van slib. 

Het hoogheemraadschap is voortdurend alert op verstoringen in het watersysteem of op 

de negatieve gevolgen van de weersinvloeden op het watersysteem. Het 

hoogheemraadschap neemt dan maatregelen om die gevolgen te beperken of in de hand 

te houden. Dit kunnen we doen met eigen noodpompen of door het afsluiten van delen 

van het watersysteem met tijdelijke dammen. 

Met wie werken we aan voldoende, schoon water? 

Het water dat nodig is om de sloten van voldoende water te voorzien komt uit grote 

rivieren zoals de Hollandsche IJssel, de Lek en de Nieuwe Maas. Wij werken samen met 

Rijkswaterstaat en de andere waterschappen aan een eerlijke verdeling van het 

rivierwater. Iedereen wil voldoende water, van voldoende kwaliteit. 

Samen met de gemeente, en ook met alle aangrenzende eigenaren van water, werken 

we aan de instandhouding van het watersysteem. 
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We geven voorlichting aan particulieren en agrariërs over het onderhoud van 

watergangen, zodat de waterkwaliteit en de ecologie/biodiversiteit van het 

oppervlaktewater verbetert. We werken samen met belangenorganisaties, zoals Land en 

Tuinbouw Organisatie (LTO), Glastuinbouw Nederland en Zuid-Hollands Landschap. 

Daardoor verbetert de waterkwaliteit, wordt het water duurzamer beheerd, komen er 

minder afvalstoffen in en uit het water en gaat het energieverbruik bij het waterbeheer 

omlaag. 

Aannemers voeren voor ons het onderhoud aan watergangen uit en renoveren en 

bouwen gemalen. We maken hierbij ook gebruik van adviesdiensten van 

ingenieursbureaus. 

Het hoogheemraadschap werkt samen met kennisinstituten, universiteiten en 

hogescholen om het watersysteem steeds beter te begrijpen. Daarnaast is er een 

stichting van de gemeenschappelijke waterschappen die onderzoeken coördineert 

(STOWA). De Unie van Waterschappen borgt het waterbelang, zowel in Den Haag als in 

Brussel.  
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Afvalwater zuiveren 

Doel 

Het hoogheemraadschap zuivert en transporteert het afvalwater van huishoudens en 

bedrijven op een duurzame, kostenefficiënte manier in nauwe samenwerking met 

waterpartners, zodat het water veilig kan worden geloosd op rivieren en sloten. Daarbij 

winnen we energie en grondstoffen terug en innoveren en vernieuwen we continu. 

Wat zuiveren we? 

Dagelijks verzamelen wij miljoenen liters afvalwater waar wij vervolgens schoon water 

van maken. Dat doen we in ons gebied 24/7 met het afvalwater van 650.000 mensen. 

Wanneer het niet regent komt er dagelijks 250 miljoen liter afvalwater naar de 

zuiveringen, oftewel 100 volle olympische zwembaden. Bij een stevige regendag loopt 

dat op tot mogelijk het dubbele. 

Waarom zuiveren we het afvalwater? 

Schoon water is uiterst belangrijk. Minder dan 50 jaar geleden stierven er nog mensen 

door slechte hygiëne in de steden en dorpen en was de natuur erg vervuild. Het zuiveren 

van afvalwater draagt nu sterk bij aan een veilige en gezonde leef- en werkomgeving. 

Hoe zuiveren we het afvalwater? 

Het zuiveren van afvalwater 

Voor het zuiveren van het afvalwater maken we onder andere gebruik van micro-

organismen zoals bacteriën. In grote bakken mengen we het afvalwater met vele 

miljoenen bacteriën en blazen we er lucht bij. Deze bacteriën verwijderen het grootste 

deel van het vuil uit het water; ze gebruiken het vuil als voedsel. Hierdoor komen er 

steeds meer bacteriën in deze bakken en die moeten worden afgevoerd. Een deel van 

deze bacteriemassa (deze massa wordt slib genoemd) halen we uit de bakken en 

pompen we naar de zogenaamde slibgistingstanks, waar we het samen met het vaste 

vuil uit de riolering vergisten. 

Energie uit afvalwater 

Het slib zetten we deels om in biogas; de rest ontwateren we en laten we verbranden bij 

HVC in Dordrecht. Het biogas gebruiken we om warmte en elektriciteit op te wekken. De 

warmte zetten we in voor dit proces zelf en de elektriciteit laat de vele pompen, 

ventilatoren en compressoren draaien. Alle benodigde elektriciteit voor 

afvalwaterzuiveringen wekken we zelf op: circa 6.000.000 kWh. Daarmee veranderde de 

zuiveringsinstallatie in Capelle aan den IJssel (Kralingseveer) in een Energiefabriek 

  



11 

 

Schoon water terug de natuur in 

Het gezuiverde water gaat terug de natuur in. De kleine zuiveringen laten het water in de 

polders lopen, de grotere in de rivieren. Het gezuiverde water moet wel aan bepaalde 

eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de wet, de waterbeheerder controleert dit. 

 

Waarmee zuiveren we het afvalwater 

Het hoogheemraadschap heeft negen afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s). De 

grootste is Kralingseveer in Capelle aan den IJssel, waar we het water zuiveren van een 

deel van de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Lansingerland. Het gaat om 

360.000 mensen, zo’n 100.000 m³/dag. Onze kleinste zuivering ligt in Ammerstol, in de 

Krimpenerwaard (3.700 mensen, gemiddeld zo’n 800 m³/dag). 

Rioolgemalen en leidingen 

Het afvalwater komt via de leidingen van huizen en bedrijven in de riolering terecht. 

Daarna pompen we het water met rioolgemalen en leidingen naar een zuivering, in 

samenwerking met de gemeentes. Zij zamelen het water in via de riolering en wij 

pompen het naar de afvalwaterzuiveringen. Hiervoor gebruiken we 23 rioolgemalen en 

82 kilometer persleiding. 

We houden continu de staat van de zuiveringen, rioolgemalen en leidingen in de gaten, 

om problemen te voorkomen en informatie te verzamelen voor de toekomstplannen. We 

maken meerjarenplannen om onze systemen duurzaam en kostenefficiënt in te richten. 

Wanneer zuiveren we het afvalwater? 

Het stopt nooit. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zuiveren we afvalwater, verwerken 

we het slib en transporteren het rioolwater uit de wijken naar de zuiveringsinstallaties. 

Innovaties in de afvalwaterketen 

Technologisch innovatief onderzoek met DNA-technieken naar bacteriepopulatie op 

afvalwaterzuivering Kralingseveer. Hiermee krijgen we beter inzicht in de 

zuiveringsprocessen. Bij het zuiveren van afvalwater op de zuivering komt lachgas vrij, 

een zeer schadelijk broeikasgas. Om emissies te beperken is het hoogheemraadschap 

een technologisch meetonderzoek gestart, met innovatieve sensoren. 

Met de technologie van 'Intelligent Pigging' kunnen we op een slimme manier 

ondergrondse persleidingen in beeld brengen. Niet alleen de exacte ligging, maar ook de 

toestand van de leiding. Met de verzamelde informatie kunnen we betere afweging 

maken voor het onderhoud aan/vervanging van onze persleidingen. 

Met wie werken we samen? 

Onze samenwerkingspartners zijn alle gemeentes in ons gebied, de provincie, andere 

waterschappen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), 

drinkwaterbedrijven en ingenieursbureaus. Afspraken met gemeentes liggen onder 

andere vast in zogenaamde afvalwaterakkoorden. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over 
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de hoeveelheden te zuiveren afvalwater, de taakverdeling van het onderhoud en de 

verdeling van de kosten. 

Behalve dat we het afvalwater schoonmaken, streven we ernaar minder vies water naar 

de afvalwaterzuiveringsinstallaties te laten komen. Want wat niet in het afvalwater zit, 

hoeft er ook niet uit. We werken samen met verschillende organisaties om alles wat niet 

in het riool hoort, daar ook uit te houden. We kunnen die stoffen namelijk slecht uit het 

afvalwater verwijderen. Hierbij moet u denken aan vet en doekjes, 

gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. U helpt ons door deze stoffen niet via 

het afvoerputje te lozen. 

We verduurzamen het zuiveringsproces. Ook daarvoor werken we samen. Op het terrein 

van de zuivering Kralingseveer staat een windmolen van HVC (slibverwerker) die jaarlijks 

ruim 6.000.000 kWh produceert. 

Zuiveren van afvalwater vraagt om energie, die we dus grotendeels zelf produceren op 

de zuivering Kralingseveer. We wekken ook steeds meer eigen elektriciteit op via 

zonnepanelen. In 2020 zijn de eerste zonnepanelen neergelegd op het terrein van de 

zuiveringen Groenedijk en Kortenoord. Verder wekken de zuiveringen Kralingseveer en 

De Groote Zaag duurzame elektriciteit op. In totaal zijn de zonnepanelen goed voor een 

jaarlijkse productie van circa 2.500.000 kWh.  
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Veilige wegen 

Doel 

Het hoogheemraadschap draagt bij aan een betrouwbaar wegennetwerk in het landelijk 

gebied van de Krimpenerwaard. Dit doen wij op een kostenefficiënte en duurzame manier 

in samenwerking met onze partners. Er wordt in het bijzonder ingezet op de 

verkeersveiligheid en goed onderhoud van de rijbaan en bermen, met oog voor de 

belangen van de omgeving. 

Wat doen we? 

In het buitengebied van de Krimpenerwaard onderhouden we de openbare wegen 

(behalve de provinciale wegen), fietspaden, bruggen, wegmeubilair en bermen, zodat 

weggebruikers zich veilig kunnen verplaatsen. 

Het gaat om 117 kilometer veelal smalle plattelandswegen (voor de bereikbaarheid van 

bedrijven en agrarische percelen), 41 kilometer fietspaden en 17 kilometer onverharde 

paden. 

Naast de keuze voor verkeerstechnisch goede oplossingen en materialen is duurzaamheid 

voor ons belangrijk. Om schade aan wegen en bruggen te voorkomen, maken we gebruik 

van nieuwe technieken. 

In de bermen komen veel verschillende planten en dieren voor. Daar houden we rekening 

mee bij het onderhoud. We werken met oog voor ecologie en biodiversiteit, mits de 

verkeersveiligheid dit toelaat. De berm langs de Molenvliet heeft dankzij deze vorm van 

onderhoud een hoge natuurwaarde, met verschillende plantensoorten als de ratelaar, 

moerasorchis en verschillende zeldzame soorten. 

Waarom werken we aan veilige wegen? 

Veilige wegen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied en 

zorgen voor veilig thuis-/werkverkeer. Woningen, bedrijven en andere bestemmingen 

zijn bereikbaar en inwoners kunnen wonen, werken en recreëren. Door de wegen staan 

we in verbinding met de regio, de grote steden en belangrijke handelscentra. 

De Krimpenerwaard is een rustpunt in de drukke Randstad met legio 

recreatiemogelijkheden. Maar het auto- en fietsverkeer neemt toe, we zien groter en 

zwaarder landbouwverkeer en meer recreatie. We stellen hoge eisen aan onze wegen en 

de inrichting daarvan. Nederland is een van de meest verkeersveilige landen en dat 

willen we graag zo houden. 

Hoe werken we aan veilige wegen? 

Onze wegen voldoen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig Verkeer. Dit betekent dat we 

preventief de veiligheid van onze wegen verbeteren. Zo dragen we bij aan de 

doelstellingen van het ‘strategisch plan verkeersveiligheid’ van de rijksoverheid om het 

aantal slachtoffers in Nederland te verminderen. 
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Alle gegevens over onze wegen en het beheer daarvan houden we bij in een 

onderhoudsbeheersysteem en geografische informatie systemen (GIS). 

Daarnaast zorgen we ervoor dat de regels op orde zijn, zodat we geen willekeurige 

besluiten nemen of maatregelen uitvoeren. We leggen onze uitgangspunten daarom vast 

in beleid, zoals bijvoorbeeld de Nota wegen en de waterschapverordening. 

We inspecteren onze wegen regelmatig en repareren schades snel. Het dagelijks 

onderhoud bestaat uit bijvoorbeeld het maaien van wegbermen, snoeien van beplanting, 

vervangen van verkeersborden en verven van brugleuningen. Zo nodig leggen we delen 

van wegen opnieuw aan en vervangen we bruggen. 

We informeren onze omgeving zodat weggebruikers, burgers en bedrijven weten waar en 

wanneer we aan het werk zijn. We maken hierbij gebruiken van moderne 

communicatiemiddelen. 

Waarvan maken we voor veilige wegen gebruik? 

In de wegen die we beheren bevinden zich ruim 200 bruggen en duikers. Daarnaast 

verkeersborden, vangrails, belijning, recreatieve voorzieningen, bermen en bomen zoals 

knotwilgen. Voor een aantal van onze bermen werken we aan de verhoging van 

natuurwaarden door ecologisch beheer. Daarom maaien we deze bermen twee keer per 

jaar en voeren het maaisel af. Zeldzame planten op een voedselarme ondergrond krijgen 

hierdoor meer kans zich te ontwikkelen. 

We hebben een onderhoudsdienst met eigen machines en middelen. 

We werken vanuit het hoofdkantoor aan de Maasboulevard in Rotterdam en vanuit 

steunpunt Zuidbroek in Berkenwoude. Dit is een werkplaats met opslag van al het 

benodigde materiaal en materieel. 

Wanneer werken we aan veilige wegen? 

Veel van ons dagelijks werk is seizoensgebonden. Asfaltonderhoud en het aanbrengen 

van beschoeiingen gebeurt vooral in het voor- en najaar. Tijdens de zomer onderhouden 

we de bermen en maaien het gras. In de winter strooien we de wegen en fietspaden 

tegen gladheid en onderhouden we bomen en opgaande beplanting én het machinepark. 

Wanneer de levensduur van een weg eindigt (na circa 20 jaar), vindt een uitgebreide 

renovatie van de wegconstructie plaats en passen we de weginrichting aan naar de 

laatste inzichten. Eindigt de levensduur van een brug (na circa 50 jaar), dan vervangen 

we die door een nieuwe brug of door een duiker. Deze reconstructies vinden gedurende 

het hele jaar door, afhankelijk van de planning en benodigde werkzaamheden. 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is vast onderdeel van ons werk. Klachten, 

meldingen en andere verstoringen van de veiligheid pakken we direct op. Dit geldt ook 

voor kleine verbeteringen. Voor omvangrijke verkeersveiligheidsmaatregelen hebben we 

onze meerjarenplanning die we regelmatig actualiseren. 
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Met wie werken we aan veilige wegen? 

We betrekken inwoners en bedrijven bij onderhoudswerkzaamheden en reconstructies. 

Zij zijn immers de oren en ogen in ons gebied en maken dagelijks gebruik van wegen en 

routes. Onze medewerkers van de buitendienst, onze trots, zijn voor de inwoners en 

bedrijven het eerste aanspreekpunt. 

Effectief samenwerken met oog voor het grote geheel. Daarom stemmen we ons werk zo 

nodig af met andere overheden en organisaties, zoals de provincie Zuid-Holland, 

gemeenten in de regio Midden-Holland, de politie, hulpdiensten, kabel- en 

leidingbedrijven en belangenorganisaties. Onze onderhouds- en vervangingsprojecten 

liggen vast in de meerjarenplanning wegen en bruggen. 

Belangrijk zijn ook onze collega-waterschappen met wegen in beheer. Samen met hen 

beïnvloeden we de keuzes die voor het landelijke wegbeheer worden gemaakt. De 

gladheidsbestrijding voeren we samen uit met de gemeente Krimpenerwaard. Voor 

asfaltonderhoud, wegreconstructies, vervanging van wegbruggen en specialistisch 

onderhoud maken we gebruik van aannemers en de expertise van adviesbureaus. 

Waar mogelijk verbinden we onze werkzaamheden en die van de gemeenten steeds meer 

met elkaar, zodat we samen het meest efficiënt werken. 
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Publiekszaken 

Doel 

Voor een goede en betrouwbare uitvoering van het waterbeheer is het 

hoogheemraadschap bereikbaar, servicegericht en duidelijk 

Wat doet het hoogheemraadschap voor bereikbaarheid, servicegerichtheid en 

duidelijkheid? 

Het hoogheemraadschap zorgt voor het water in sloten en plassen en voor grondwater in 

de bodem, voor dijken, voor het zuiveren van afvalwater, voor een aantal wegen en 

vaarwegen en voor de bestrijding van muskus- en beverratten. Om te zorgen dat wij 

deze taken goed kunnen uitvoeren, gelden er in ons gebied landelijke regels en regels 

van het hoogheemraadschap zelf. 

Er zijn bijvoorbeeld regels die bepalen hoe sterk het hoogheemraadschap de dijken moet 

maken en wat de maximale hoeveelheid is van bepaalde stoffen in sloten, plassen en 

grondwater. Er zijn ook regels die ervoor zorgen dat dat burgers bedrijven en andere 

overheden voor sommige activiteiten vooraf een melding moeten doen of een vergunning 

moeten aanvragen. Het hoogheemraadschap beoordeelt zo of de activiteit voldoet aan de 

regels en of de activiteit mag worden uitgevoerd. Soms mag dit alleen als ook nog aan 

bepaalde voorschriften is voldaan. In onze regels staat ook hoe bewoners en bedrijven 

die aan het water wonen en werken het water naast hun tuin of stuk grond moeten 

onderhouden. 

Het hoogheemraadschap controleert of iedereen zich aan de regels, de vergunningen en 

het onderhoud houdt. Als het nodig is, spreken wij bewoners, bedrijven of andere 

overheden aan om zich aan de regels te houden. Alleen als dat niet genoeg is, gebruiken 

we meer dwingende middelen zoals een dwangsom (de overtreder moet de overtreding 

oplossen, maar zolang hij dat niet doet, betaalt hij per dag of per overtreding een 

geldbedrag) of bestuursdwang (wij lossen de overtreding op, op kosten van de 

overtreder). Als wij denken dat er een strafbaar feit is, vragen we het Openbaar 

Ministerie om strafrechtelijk op te treden. 

Het hoogheemraadschap behandelt ook vragen en reageert op klachten en 

(klant)meldingen van bewoners en bedrijven. We zijn bereikbaar via de telefoon, 

website, sociale media en aan de balie. Goede dienstverlening vinden wij belangrijk. We 

geven bewoners en bedrijven goede informatie en uitleg over de regels. Wij streven 

ernaar om vriendelijk, deskundig, snel en betrouwbaar antwoorden te geven. 

Waarom werken we met regels? 

Het hoogheemraadschap levert een bijdrage aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke 

leef- en werkomgeving. Regels geven duidelijkheid voor iedereen en helpen ons om onze 

doelen te bereiken: voorkomen en beperken van overstromingen, teveel en te weinig 

water, zorgen voor voldoende water van een goede kwaliteit en voor water dat goed kan 

worden gebruikt voor bijvoorbeeld drinkwater voor vee, recreatie en beregening. Regels 
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zorgen er ook voor dat wij alle belangen steeds goed afwegen voordat wij een besluit 

nemen. 

Bewoners en bedrijven in ons gebied mogen van ons verwachten dat wij onze taak zo 

goed mogelijk en volgens de regels uitvoeren. Wij mogen verwachten dat de bewoners 

en bedrijven zich aan de regels houden en meewerken wanneer zij worden aangesproken 

door onze medewerkers. Zo zorgen we samen voor droge voeten en schoon water. 

Regels zijn vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving. Daarnaast zijn alle regels voor 

het waterbeheer in ons gebied vastgelegd in de keur en leggers. Als de Omgevingswet 

van kracht wordt, gelden voor het waterbeheer in ons gebied nieuwe regels: beschreven 

in de Waterschapsverordening en Beleidsregels. 

Hoe werken we? 

Wij houden de ontwikkelingen in de landelijke regels goed bij en passen zo nodig onze 

eigen regels aan. We schrappen overbodige regels en vertrouwen erop dat bewoners en 

bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 

Onze medewerkers van klanteninformatie behandelen dagelijks vele vragen, 

(klant)meldingen en klachten. Zij proberen die deels zelf te beantwoorden. Sommige 

vragen sturen zij door naar andere medewerkers. 

Onze vergunningverleners behandelen de meldingen en aanvragen voor vergunningen 

via een landelijk loket. Zij beoordelen ze in overleg met onze specialisten. 

Onze toezichthouders en handhavers voeren controles uit en geven voorlichting. Zij 

controleren gebieden en bedrijven, zowel structureel als in reactie op klachten of 

(klant)meldingen. Voldoet een situatie niet aan de regels, dan proberen zij er altijd eerst 

samen met de overtreder uit te komen. Als dat niet lukt, dan kunnen zij meer dwingende 

middelen gebruiken om te zorgen dat de overtreding eindigt. 

Is iemand het oneens is met een besluit om een vergunning te verlenen of te weigeren of 

met een besluit om te handhaven (een dwingende oproep aan een overtreder om de 

overtreding op te lossen)? Dan kan hij/zij bezwaar maken. Dan controleren we of het 

besluit goed is genomen. Is de bezwaarmaker het niet eens met de uitkomst, dan kan 

hij/zij naar de rechtbank gaan. 

De werkwijze en uitgangspunten die we hanteren bij het nautisch toezicht zijn 

beschreven in de Nota Naleving en de beleidsuitwerking varen. 

 

Het nieuwe meten met een droneboot en slootview 

In 2020 hebben we een afstand bestuurbare boot aangeschaft. We noemen haar Betty. 

Met Betty meten we de waterdiepte tot op de centimeter nauwkeurig en de gegevens 

koppelen aan ons GEO systeem, beheerregister en legger. Voor een groot deel is 

handmatig meten niet meer nodig. Deze innovatie helpt ons bijvoorbeeld bij het maken 
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van een baggerplanning. Ook heeft Betty een 360-graden camera, waarmee we het 

watersysteem in beeld brengen. Zo is mogelijk om virtueel door ons watersysteem te 

varen. We kunnen de toestand van ons watersystem inspecteren en de kunstwerken 

bekijken en beoordelen. 

 

Waarmee werken we aan bereikbaarheid, servicegerichtheid en duidelijkheid? 

Elk jaar: 

• Behandelen wij ongeveer 1.800 meldingen en klachten. Onze bewoners en bedrijven 

geven ons voor de behandeling hiervan gemiddeld een 7,5. 

• Verlenen wij ongeveer 500 vergunningen aan bewoners, bedrijven en andere 

overheden. 

• Krijgen wij ruim 1.000 meldingen over plannen van bewoners, bedrijven en andere 

overheden. Dit kan gaan over het maken van een dam met duiker in een sloot maar 

ook het bouwen van een tunnel onder de Rotte voor een nieuwe rijksweg. 

• Doen wij ongeveer 3.000 controle bezoeken en vinden we overtredingen in 5% van 

de gevallen. 

• Lost bijna 100% van de overtreders de overtreding op als wij ze daarop hebben 

aangesproken. 

• Controleren wij of het water in ons gebied genoeg water kan doorstromen. Als het 

nodig is vragen wij bewoners en bedrijven om hun onderhoud aan de sloten te doen. 

Wanneer staan we voor u klaar? 

Vroeg meedenken bij plannen van bewoners, bedrijven of van andere overheden in het 

gebied vinden wij belangrijk. Zo kunnen we de regels uitleggen en vertellen hoe de 

plannen passen in ons beleid. Wij adviseren ook over de inrichting en het beheer van het 

water als een gemeente een bestemmingsplan maakt. 

U ziet onze medewerkers actief zijn in het hele gebied. Wij spreken mensen aan en 

proberen samen tot oplossingen te komen. Buiten kantooruren staan wij klaar voor 

spoedgevallen, zoals bij een ongeluk waarbij bijvoorbeeld olie of brandstof in het water 

lekt. 

Met wie werken we samen? 

Wij werken samen met andere partijen, zoals gemeentes, regionale uitvoeringsdiensten 

en de provincie Zuid-Holland. Soms geven we elkaar advies over vergunningaanvragen. 

Soms voeren we samen controles uit. Zo kunnen we het aantal controles voor 

bijvoorbeeld bedrijven zo klein mogelijk houden. 


