
Strand en Duin
De duinen, het strand en de bossen vormen een belangrijke overgang tussen de kustlijn en de achter-
liggende polders. Deze stukken natuur liggen voornamelijk op zandgronden en zijn vaak hoger dan 
de omgeving. Daarmee zijn ze een belangrijke schakel in de kustverdediging en het vasthouden van 
drinkwater. Het duingebied is ook in trek voor recreatie en toerisme. Een goede balans is noodzakelijk!

Polder
Grote delen van de Hollandse Delta bestaan uit polders: laaggelegen gronden die in de loop der eeuwen 
zijn ontstaan door dijken te maken en het water weg te pompen. Droge voeten in de polder is een 
kerntaak van het waterschap. De hoogte van het grondwater wordt door het waterschap gestuurd. 
De grondwaterstand is van invloed voor de landbouw, natuur en om piekneerslag op te vangen. De 
waterlopen in de polder zijn belangrijk om de gronden droog te houden, maar ook voor ecologische 
structuren.

Stadslandschap

Het stedelijk gebied is een belangrijke schakel in de transitie naar een klimaatneutraal waterschap, 
wat kan omgaan met het veranderende klimaat. Er moet meer ruimte komen voor groen en water in 
de stad; een belangrijke opgave die veel inzet vergt van WSHD en gebiedspartners. Gebouwen en 
buitenruimte zijn onderdeel van de energievoorziening, wateropvang en circulaire economie. Aan het 
waterschap de belangrijke taak hier bij de planning van de stad al vooraan te staan!
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Vier soorten landschappen kenmerken de regio van de Hollandse Delta:
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Combinatie met maatschappelijke transities:

In 2050 ligt de nadruk op het welzijn van inwoners. Daarom faciliteren 
we actieve vormen van beweging: dat is ook nog duurzaam!

Type Instrument:

Voorzieningen voor fietsen, wandelen, 
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Combinatie met maatschappelijke transities:

Wateroverschot door heftige regenval kan naar een recreatiegebied 
aan de rand van de stad worden geleid. 

Type Instrument:

Ontdek jouw Waterkracht!

Weet wat kan je allemaal doen om bij te dragen 
aan de wateropgaven van nu en de duurzame 
samenleving van straks. Alle losse elementen die 
op de tekening te zien zijn, zijn ook te gebruiken 
in het kaartspel ‘Waterkracht’. Onderzoek samen 
welke kaarten passen in elk type gebied of werk 
vanuit een specifieke wateropgave of duurzame 
transitie. 
Speel het spel samen met je collega’s en zie welke 
andere kerntaken jou kunnen helpen!

Het klimaat verandert...

We staan voor een enorme uitdaging.
Naast onze taak om voor droge voeten en schoon 
water te zorgen, heeft WSHD ook een grote  
verantwoordelijkheid om in de Hollandse Delta  
aan een duurzame toekomst te werken.

..dus WSHD gaat duurzaam.

WSHD neemt zijn verantwoordelijkheid:
door duurzaam, maatschappelijk en natuurinclusief 
als vertrekpunt te nemen voor beleid en uitvoering. 
Samen willen we werken aan een toekomstbesten-
dige regio binnen de Hollandse Delta.

We voorkomen verdere  
opwarming van de aarde,
 
Vandaag begint de duurzame toekomst.
WSHD verduurzaamt zijn eigen organisatie en gaat 
zijn taken klimaatneutraal en circulair uitvoeren. 
We kijken naar de korte én naar de lange termijn.

...en vraagt om een integrale en natuurlijke aanpak.
Water komt van alle kanten: uit de lucht, uit de bodem, van zee en uit de rivieren. Maar er kan ook zomaar een 
tekort aan (zoet) water ontstaan. We bewegen mee met het water en maken ruimte in polders en de stad om 
water te kunnen opvangen, vasthouden en langzaam afgeven: ons land als spons.

De wateropgave is meervoudig en complex...en hebben oog voor 
natuur en kwaliteit.
 
We geven meer ruimte aan de natuur.
Groene en blauwe structuren, zoals singels, plassen, 
sloten, bossen en duinen helpen ons om te gaan 
met water en extremer weer. Daarnaast maakt het 
de omgeving aangenamer en aantrekkelijker.

Hoe gaan we verder?

 
Achter deze folder zitten vele verhalen waarin 
we als WSHD dieper hebben onderzocht hoe we 
duurzaam kunnen werken. Bekijk de achterkant, 
duik eens in de handreiking Duurzaam Werken bij 
WSHD of bestudeer het Waterbeheerprogramma. 

 
Kleine veranderingen in ons dagelijks werk kunnen 
bijdragen aan grote veranderingen op de langere 
termijn. Dat doen we niet alleen, maar samen! 
Daarom betrekken we je graag bij onze ambities.

...en we helpen anderen 
om hun doelen te bereiken.
 
We staan als organisatie met een grote verant-
woordelijkheid voor ingrijpende veranderingen. 
Daarnaast zijn we een belangrijke partner in de 
inrichting van stad en land. We inspireren anderen 
en nemen daarin het voortouw om mee te doen in 
de transitie naar een duurzame leefomgeving.

Heb jij een goed idee voor onze toekomst? 
Neem contact op met duurzaam@wshd.nl

Of kijk op: www.wshd.nl
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Combinatie met maatschappelijke transities:

WSHD maakt bij de digitale aansturing van stuwen, gemalen en 
inlaten gebruik van alle relevante data, zoals weersverwachtingen.

Slimmer omgaan met 
water door digitalisering  
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Type Instrument:

Haven en industrie

Achter de schermen van de stad liggen grote haven- en industriegebieden, zeker in het beheersgebied 
van WSHD. Hier wordt water gezuiverd en worden grondstoffen teruggewonnen. Tegelijk zijn deze 
gebieden ruim opgezet en bieden ze kansen voor ecologische structuren, energievoorziening of 
recreatie. Hoe maken we de industriële motor van ons land ook klaar voor de toekomst?

Doelen van WSHD

‘Klimaatbarcode’: elke streep staat voor één jaar. Hoe roder, hoe warmer de gemiddelde temperatuur dat jaar.
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Meer weten?
Benieuwd naar de bouwstenen van de 
toekomst van Waterschap Hollandse 
Delta? Neem een kijkje op:
www.wshd.nl

Of speel met ons het kaartspel!

Neem contact op met 
duurzaam@wshd.nl. of via één van 
onze kanalen op sociale media.

Meer ruimte voor water



Strand en Duin Polder Stadslandschap Havens en Industrie
De zeespiegel stijgt
In 2050 staat het zeewater hoger dan nu. De stijging hangt 
af van de mate waarin we er wereldwijd in slagen om de 
uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hoe verder 
we in de toekomst kijken, hoe groter de onzekerheid. Het 
Deltaprogramma gaat uit van een zeespiegelstijging tussen 
de 0,35 en 1 meter tot het jaar 2100. Het IPCC-rapport uit 
2022 houdt rekening met een veel grotere stijging.

Natuurvriendelijke oevers 
Het verbreden van watergangen draagt bij aan het 
waterbergend, zelfreinigend en afvoerend vermogen. In 
2050 zijn watergangen (rivieren, beken, sloten) breder 
dan nu, zodat er geen bouwmateriaal meer nodig is 
om de oevers kunstmatig steil te houden. Een flauwe 
oeverhelling met riet en een bloemrijke vegetatie bespaart 
materialen als beton, hardhout, staal en plastic. De oevers 
functioneren als ecologische verbindingszones. Een 
bredere watergang biedt extra ruimte voor waterberging in 
natte tijden.

Meer ruimte voor water 
In de Hollandse Delta is de hoeveelheid blauw op de 
kaart door de eeuwen heen teruggedrongen vanwege de 
waterveiligheid, landinrichting en scheepvaart (kanalisering). 
Anno 2022 is de wateroppervlakte in de polders gemiddeld 
2 procent. Door menselijk ingrijpen is het zelfreinigend 
vermogen van het watersysteem aangetast. Dit heeft 
negatieve gevolgen voor het ecosysteem. Meer ruimte voor 
oppervlaktewater in het watersysteem draagt bij aan het 
beperken van de gevolgen van wateroverlast in 2050.

Sponswerking van de bodem
Een bodem met een hoog bufferend vermogen kan de 
uitwisseling van water tussen bodem en oppervlaktewater 
vertragen. Een dergelijke bodem zet een tijdelijk 
neerslagoverschot om in een vochtvoorraad in de bodem, 
waardoor een periode met neerslagtekort geheel of 
gedeeltelijk kan worden overbrugd. Wanneer er veel 
neerslag valt, zal de bodem tevens langzamer het 
water afvoeren naar het oppervlaktewater en daarmee 
ook wateroverlast verminderen. Sponswerking van de 
bodem vergroten betekent concreet bijvoorbeeld dat de 
aanwezigheid van verharding wordt teruggedrongen, 
maar bijvoorbeeld ook dat de bodemkwaliteit kan worden 
verhoogd op plekken waar deze bijvoorbeeld sterk is 
samengeperst.

Extra waterberging door natuur en 
recreatiegebieden
In 2050 dragen nieuwe bos- en recreatiegebieden bij 
aan het vasthouden van water in zowel droge als natte 
perioden. De sponswerking van de bodem is op veel 
plaatsen hersteld. Het water wordt minder snel afgevoerd 
doordat een deel van de sloten is gedempt. In de zomer 
blijft de ondergrond vochtig. Moeraszones dienen als 
waterberging tijdens heftige regenval.

Slimmer omgaan met water door 
digitalisering
Door verdere automatisering van stuwen, gemalen en 
inlaten gaat WSHD in 2050 efficiënter om met water. 
We houden het water zoveel mogelijk vast in het gebied 
en verpompen het alleen als het écht niet anders kan. Bij 
heftige neerslag leiden we het hemelwater naar locaties 
waar voldoende buffercapaciteit aanwezig is, zoals meren 
of sloten. WSHD maakt bij de digitale aansturing van 
stuwen, gemalen en inlaten gebruik van alle relevante 
data, zoals weersverwachtingen, waterstanden en 
kwaliteitsgegevens van het oppervlaktewater. Gemalen, 
stuwen en inlaten worden in 2050 aangedreven met 
behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit. 

Gebruik van gebiedseigen grond bij het 
aanleggen en versterken van dijken
Dijkversterkingen worden zoveel mogelijk gedaan 
met gebiedseigen grond. Het benutten van grond die 
vrijkomt van (water)bouwprojecten in de omgeving, zoals 
rivierverruimingsprojecten, scheelt transporten over 
langere afstanden. Dat verkleint onze CO2-voetafdruk en 
drukt de projectkosten. 

Circulaire dijken
Oude en nieuwe dijken bestaan over het algemeen uit een 
grondlichaam, dijkverstevigingselementen, bekleding, 
begroeiing en dijkmeubilair. Al deze elementen zullen onder 
de loep genomen worden om in de aanloop naar 2050 tot 
de meest duurzame en circulaire oplossingen te komen. 
Naast het versterken van dijken zal ook het dijkonderhoud 
duurzaam gebeuren in 2050. Dit doen we door hergebruik 
van groen en materialen met behulp van emissieloze 
bouwmachines.

Peilgestuurde drainage
In 2050 wordt in de landbouwgebieden peilgestuurde 
drainage toegepast, rekening houdend met het 
vochtgehalte van de bodem, de watervraag en 
weersvoorspellingen. Boeren regelen hun grondwaterstand 
door regenwater te bufferen in sloten. Bij droogte wordt 
dit water gebruikt om het grondwaterpeil van akkers en 
weilanden te verhogen. 

Aanleg van grienden voor de dijk 
Bomen als wilgen, elzen, essen, populieren en eiken gedijen 
onder natte omstandigheden. De bomen breken de golven, 
waardoor kan worden volstaan met een lagere dijk. In een 
stromingsluwe griend slibt klei op natuurlijke wijze aan voor 
de dijk. Het doordacht aanleggen van vegetatie vóór dijken 
draagt ook bij aan CO2-reductie en biodiversiteit..

Dijken verbinden natuurgebieden
In 2050 is de biodiversiteit sterk toegenomen. Dijken 
vormen een groene dooradering in het werkgebied van 
WSHD met een verscheidenheid aan planten, kruiden en 
bloemen. Het Haringvliet, de Biesbosch, het Oudeland van 
Strijen en Voornes Duin zijn belangrijke natuurgebieden die 
kenmerkend zijn voor onze delta. De dijken functioneren als 
ecologische verbindingszones tussen deze gebieden. 

Duurzaam sedimentbeheer in rivieren 
voor stabiele oevers
In het rivierensysteem in de Rijn-Maasmonding zijn er 
locaties waar diepe erosiekuilen ontstaan. Deze kuilen 
kunnen de stabiliteit van de oevers en waterkeringen 
in gevaar brengen. Er zijn ook locaties waar juist te veel 
materiaal ligt en er regelmatig gebaggerd moet worden. In 
2050 wordt door een slimme sedimentstrategie ‘vraag en 
aanbod’ op elkaar afgestemd, waardoor de stabiliteit van 
oevers beter kan worden gewaarborgd.

Groenblauwe netwerken in steden
In 2050 worden er meer weersextremen verwacht in de 
vorm van heviger stormen en langere droge perioden. 
Water - denk aan singels, grachten en stadsmeertjes - en 
groen krijgen de ruimte en kunnen de regenval opvangen. 
De groenblauwe netwerken zorgen voor verkoeling tijdens 
hittegolven én dragen bij aan schone lucht en biodiversiteit. 
Groene gevels, daktuinen, stadslandbouw en voedselbossen 
maken deel uit van de groenblauwe netwerken.

Groene oevers en wadi’s voor extra 
waterberging en recreatie
Door brede watergangen met groene flauwere oevers kan 
het watersysteem meer water opvangen. Dit is noodzakelijk 
vanwege het veranderende klimaat. Op de groene, 
natuurvriendelijke oevers van stadssingels spreken inwoners 
af om bijvoorbeeld te picknicken of te sporten.

Extra waterberging aan 
de rand van de stad 
Wateroverschot door heftige regenval kan naar een 
recreatiegebied aan de rand van de stad worden geleid. 

Minder auto’s, meer groen
In 2050 is het OV-netwerk geoptimaliseerd, waardoor 
we ons snel tussen en in steden verplaatsen. Werkgevers 
ontmoedigen het gebruik van de auto en stimuleren het 
OV- en fietsgebruik. Kantoren zijn gesitueerd op OV-
knooppunten. Voor kortere ritjes nemen we de (elektrische) 
fiets, step, scooter of andere vormen van vervoer. Veel 
mensen hebben een abonnement op een deelauto. 
Voertuigen worden zo veel mogelijk uit het zicht geparkeerd, 
bijvoorbeeld in buurtgarages. Door al deze ontwikkelingen 
komt in de bebouwde omgeving ruimte vrij voor groen.

Minder verplaatsingen door 
voorzieningen in de buurt en 
thuiswerken
In de aanloop naar 2050 worden emissies en grondstoffen 
voor mobiliteit gereduceerd. Slimme planologie zorgt ervoor 
dat de noodzaak om te verplaatsen afneemt, door essentiële 
voorzieningen een plek te geven dichtbij woongebieden. 
Thuiswerken is de norm, mede dankzij uitstekende 
IT-voorzieningen. Een werkplek in de buurt is een goed 
alternatief.

Pakketbezorging in 2050
Mobiliteit door de lucht gaat een rol spelen in steden. 
Lunchpakketten kunnen in 2022 al bezorgd met drones. 
Ook het waterschap zal in 2050 meer inspecties doen met 
drones.

Rioolwater en hemelwater scheiden 
Steeds meer gemeenten hebben in 2050 een gescheiden 
rioolstelsel. Regenwater en huishoudelijk afvalwater 
komen niet langer samen in het riool terecht, waardoor 
rioolwaterzuiveringsinstallatie minder belast worden. 
Het scheiden van hemelwater en rioolwater beperkt de 
hoeveelheid overstortwater dat bij heftige regenbuien 
door overstort uit het riool, waardoor minder plastics en 
andere schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Het 
zorgt er ook voor dat er mogelijkheden ontstaan om de 
sponswerking van het stedelijk gebied te versterken.

Decentrale zuiveringen 
Sommige gebouwen hebben decentrale zuiveringen. Dat 
levert schoon water, compost en biogas op. Op dit moment 
wordt onderzocht in hoeverre deze concepten kunnen 
bijdragen aan de transitie naar een circulaire waterketen. 
Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in hoe deze 
installaties beheerd en gecontroleerd kunnen worden en wat 
de energie- en grondstoffenvraag is.

Geen drinkwater door het toilet 
Inwoners gebruiken minder drinkwater en meer regenwater. 
Ze benutten regenwater om het toilet door te spoelen, voor 
het wassen van kleding en voor het besproeien van hun tuin.

Evacuatieroutes en protocollen voor 
een overstroming 
De samenleving houdt in 2050 meer rekening met de 
gevolgen van een overstroming. Alles is erop gericht om 
wegen begaanbaar te houden, zodat hulpdiensten kunnen 
evacueren. Energie en infrastructuur voor internet zijn 
overstromingsbestendig. Doktersposten en ziekenhuizen 
zijn zo gesitueerd en ingericht dat ze tijdens wateroverlast 
patiënten kunnen blijven ontvangen en behandelen.

Aquathermie
In 2050 zijn grond- en oppervlaktewater (afvalwater en 
drinkwater) een bron van energie(besparing). Aquathermie 
is een belangrijke lokale warmtebron. Deze warmte wordt 
onttrokken aan kanalen en meren en houdt woningen en 
kantoren op temperatuur. In de zomer zorgen natuurlijke 
watervoorraden voor het koelen van de gebouwde 
omgeving.

Kantoor waterschap Hollandse Delta
Het hoofdkantoor van waterschap Hollandse Delta is 
gesitueerd aan een OV-knooppunt. Er zijn er meerdere 
strategisch gelegen kantoorlocaties, zodat werknemers 
zo min mogelijk hoeven te reizen. Alle parkeerplaatsen zijn 
voorzien van (elektrische) laadpunten.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn 
demontabel en compact 
In 2050 wordt demontabel gebouwd. Rwzi’s zijn 
modulair van opzet, waardoor flexibel kan worden 
ingespeeld op aanpassingen in capaciteit of techniek. 
Om het hergebruik van componenten en materialen 
te vergemakkelijken heeft iedere installatie een 
materialenpaspoort. Daardoor weten we welke materialen 
in de installaties zijn verwerkt en recyclebaar zijn. 
Verkleinen van de CO2-voetafdruk begint met besparen op 
energie en materialen door slim ontwerp. Door te kiezen 
voor nieuw ontwikkelde technieken zoals Nereda of ICEAS, 
gebruiken we minder energie en is er ook minder ruimte 
nodig.

Duurzaam zuiveren  
In 2050 gebruiken rioolwaterzuiveringsinstallaties minder 
energie en polymeren voor het zuiveringsproces. Dat 
kan doordat het totale volume rioolwater is afgenomen, 
maar ook door slimmer te sturen in de waterketen. Het 
grondstofgebruik en de CO2-voetafdruk zijn afgenomen. 
De polymeren die we nu nog gebruiken zijn van fossiele 
oorsprong en hebben daarmee een hoge CO2-voetafdruk. 
Ze worden zoveel mogelijk vervangen door bio gebaseerde 
alternatieven.

Klimaatneutrale zuiveringen
Dankzij de toepassing van slimme technieken 
komen bij het zuiveringsproces minder CO2, lach- en 
methaangasemissies vrij. In 2022 is het al mogelijk om 
emissies te verminderen door betere aabsturing van de 
beluchting. In 2050 zorgt de aanplant van extra groen op 
eigen terreinen voor CO2 opslag en sluit de  
CO2-boekhouding van WSHD op nul.

Waterhergebruik 
Door het toevoegen van extra zuiveringsstappen wordt 
het effluent (gezuiverde water) zó schoon dat het direct 
bruikbaar is voor de industrie, landbouw  en het aanvullen 
van zoetwaterreserves. De toegepaste technieken zijn 
dankzij innovaties efficiënter en duurzamer dan in de 
huidige praktijk. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat in 2050 
gezuiverd rioolwater wordt gebruikt als drinkwater. Proost!

Riothermie 
Rioolwater is in 2050 ook een bron van thermische 
energie. Met warmtewisselaars wordt warmte onttrokken 
uit rioolwater voor de verwarming van gebouwen. In 
2050 is het eenvoudiger om energie op te slaan dan nu: 
deze energie kan worden benut voor eigen gebruik door 
WSHD of door derden. Warmte wordt gewonnen uit 
rioolwater voor de verwarming van de woonwijk naast de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Energie en grondstoffenfabriek
Slib en eventuele andere grondstoffen zoals cellulose, 
worden van de rioolwaterzuiveringen naar een energie- 
en grondstoffenfabriek getransporteerd. Rioolslib en 
rioolwater zijn interessante warmtebronnen. Nu al wordt 
er in Nederland op grote schaal door vergisting energie 
gewonnen uit afvalwater. De komende jaren neemt dit nog 
verder toe. Ook de hoeveelheid energie per eenheid slib 
neemt toe. 

Energie delen: RWZI als energiehub
Bedrijven en afvalverwerking op de campus rondom de 
energie- en grondstoffenfabriek delen elektriciteit en 
warmte. De bedrijven werken samen om zoveel mogelijk 
grondstoffen een nieuwe bestemming te geven. De 
energie- en grondstoffenfabriek produceert biogas uit slib 
en kan worden gedeeld met andere bedrijven. Warmte uit 
koelingsinstallaties kan worden gebruikt bij de productie 
van biogas op de RWZI. Op de RWZI kan ook energie 
worden opgeslagen in waterstofgas. De zuivere zuurstof 
die vrijkomt bij de productie zorgt voor meer efficiëntie bij 
de beluchting van de RWZI.

Kustfundament op orde
Kustversterking is noodzakelijk om de zeespiegelstijging 
bij te houden. Er is steeds meer zand nodig om het 
kustfundament op orde te houden. Op de lange termijn  
moeten we aan andere oplossingen denken, zoals het 
aanleggen van (recreatie) eilanden voor de kust.

Natuurlijke duinaanwas door kerven en 
sleuven
In 2050 maakt WSHD waar mogelijk gebruik van 
natuurlijke processen om de duinen mee te laten groeien 
met de zeespiegelstijging. Hiermee moet het risico op 
overstromingen beperkt blijven. Door slim in te spelen 
op de continue processen van erosie en sedimentatie 
stimuleren we de natuurlijke aanwas van land. 

Zilte landbouw
In 2050 telen we aan de kust zilte en zouttolerante 
gewassen, die allerlei toepassingen hebben, denk aan 
zeekraal en zeewier als voedsel en bestanddeel van circulair 
bouwmateriaal.

Duurzame zonne- en windenergie op de 
Noordzee 
Waterschap Hollandse Delta is energieneutraal vanaf 2030. 
Om in onze eigen energiebehoefte te voorzien gebruiken 
we hernieuwbare energie die is opgewekt met wind of zon.

Gezondheid door voorzieningen voor 
fietsen, wandelen, hardlopen en 
skateboarden 
In 2050 ligt de nadruk op het welzijn van inwoners. 
Wandelen, fietsen en andere vormen van bewegen, 
zoals steppen en skateboarden, zijn gewaardeerde 
vervoermiddelen. Dat is niet alleen duurzaam vanwege 
de lage CO2-uitstoot, maar ook gezond (een andere 
duurzaamheidsparameter).

Schoon zeewater
In 2050 worden hoge eisen gesteld aan de waterkwaliteit. 
Door (micro)verontreinigingen direct aan de bron 
en op de rioolwaterzuiveringen aan te pakken is het 
zeewater schoner. Er is minder vervuiling en schade aan 
ecosystemen.

Hogere bouwpeilen
Door het (verplichte) bouwpeil zo’n 50 cm te verhogen 
in kwetsbare gebieden, is er minder risico op schade bij 
overstroming. Bouwen op terpen is voor bewoners aan de 
kust een maatregel om droge voeten te houden.

Drinkbare rivieren geen science fiction
De komende decennia vergen een omslag naar 
het voorkomen van vervuiling. We laten de 
“wegwerpmaatschappij” achter ons. In 2050 gaat de 
maatschappij bewuster om met het milieu, met inbegrip 
van het grondwater en het oppervlaktewater.    De 
waterkwaliteit van grondwater, meren en rivieren – onze 
drinkwaterbronnen – is hierdoor beter dan nu. In 2050 leeft 
er een grote(re) verscheidenheid aan planten en dieren in 
ons werkgebied. Drinkbare rivieren zijn niet langer science 
fiction, maar een haalbare ambitie.

Een gezonde bodem
In 2050 is er een omslag gemaakt in de landbouw. In 
heel ons gebied is de bodem van goede kwaliteit, zodat 
planten en gewassen een gezonde en koolstofrijke 
ondergrond hebben om te wortelen en te groeien. Kostbare 
mineralen blijven behouden, uitputting van de bodem 
behoort tot het verleden. Met nieuwe methodieken, zoals 
rustperiodes en de inzet van bodemvriendelijk materieel 
beperken we de impact. Langs de biodiverse watergangen 
is er een geleidelijke overgang met het teeltgebied. Zo 
wordt voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en 
voedingsstoffen van aanliggende percelen direct in het 
oppervlaktewater terecht komen. 

Uitstoot broeikasgassen laag houden in 
het watersysteem
In 2050 stoot het watersysteem - door verbetering van 
de waterkwaliteit - minder broeikasgassen uit. Als sloten, 
beken en meren vervuild raken, neemt de methaanuitstoot 
toe. Veengronden die ontwaterd worden,  zijn een grote 
bron van broeigassen: boven water oxideert het veen en 
er ontstaan schadelijke emissies. Door het waterpeil in 
veenweidegebieden hoog te houden wordt dit voorkomen.  
Met een hoge waterstand vormen deze gebieden een 
uitstekende habitat voor weidevogels, waarvan de 
populaties in 2022 nog onder grote druk staan. 

Compartimentering
Het stelsel van de oude dijken die nu geen functie meer 
hebben, is in 2050 (weer) zodanig ingericht dat een 
overstroming bij het falen van de primaire waterkering 
zo min mogelijk schade aanricht. Dit kan ertoe leiden dat 
deze voormalige compartimenteringswerken geheel of 
gedeeltelijk in ere worden hersteld.

Duurzaam onderhouden van het 
watersysteem
In 2050 zijn oevers en watergangen florerende 
ecosystemen. Door de watergangen gefaseerd te 
schonen (overtollige begroeiing te verwijderen) of te 
maaien behouden vogels en insecten een plek om in 
het broedseizoen een nest te bouwen of in het najaar 
te overwinteren. Waar gemaaid wordt, past WSHD het 
maaisel in de directe omgeving toe. Het maaien in het 
water en op de oevers gebeurt overal elektrisch, zonder  
CO2-uitstoot.

Duurzaam peilbeheer
In 2050 gaat WSHD flexibeler om met de grondwaterstand, 
aangezien vooraf bij de ruimtelijke inrichting rekening is 
gehouden met duurzaam peilbeheer. In de winter, wanneer 
de meeste regen valt, is de waterstand hoog. In de zomer, 
bij droogte, profiteren boeren en inwoners van extra water 
in de bodem. Slimmer bemalen scheelt bovendien energie. 

Inzicht in faalmechanisme dijken 
door geavanceerde meet- en 
monitoringstechnieken 
In 2050 zorgen meet- en monitoringstechnieken dat dijken 
effectiever worden gebouwd en versterkt. Hierdoor blijft de 
CO2-voetafdruk en grondstoffengebruik zo klein mogelijk. 
Glasvezel- en sensortechnieken bieden meer inzicht in 
het faalmechanisme van onze dijken.  Ook is er meer 
informatie over de belasting die wordt veroorzaakt door 
golven en een hoge waterstand. 

Windmolens
In 2050 gebruiken we duurzame energiebronnen voor 
het waterschap. Het gebruik van fossiele brandstoffen is 
(nagenoeg) uitgefaseerd. De regio wekt zijn hernieuwbare 
energie op met wind, zon en nieuwe vormen van duurzame 
energie. De gebouwen verwarmen we onder meer met 
aquathermie (warmte uit oppervlaktewater of afvalwater).

Circulaire wegen en paden
In 2050 past WSHD herbruikbare plaveisels, duurzame 
verlichting en bebording van gerecyclede materialen toe. 
Asfalt wordt ter plekke hergebruikt om onnodig transport 
te voorkomen. Fossiel asfalt is voorgoed verleden tijd. 
Vangrails worden bijvoorbeeld gemaakt van hout van 
bomen in de buurt. De componenten van vangrails en 
straatmeubilair worden lokaal hergebruikt aan het einde 
van de levensduur. De elektriciteit voor verlichting langs de 
wegen heeft een duurzame herkomst. De lichtopbrengst 
per watt neemt toe. 

Diervriendelijke verlichting langs wegen
De elektriciteit voor verlichting langs de wegen heeft een 
duurzame herkomst. De lichtopbrengst per watt neemt toe. 
Natuurvriendelijke ledverlichting zorgt dat dieren minder 
worden gestoord. 

Wateroverlast voorkomen
Ook op wijk- en gebouwniveau is in 2050 (meer) rekening 
gehouden met de risico’s van wateroverlast. De begane 
grond is ingericht als parkeergarage. Elektriciteitskasten 
in de wijk en stopcontacten in huis zijn hoger geplaatst 
of speciaal ontworpen om kortsluiting bij wateroverlast te 
voorkomen.

Microverontreiniging uit het water
In 2050 past WSHD extra zuiveringsstappen 
op rioolwaterzuiveringsinstallaties toe om 
microverontreinigingen als geneesmiddelen uit het 
afvalwater te zuiveren. In aanvulling op de biologische 
zuivering met organische koolstofverbindingen (TOC), 
stikstof en fosfaten, zoals we die in 2022 kennen. Denk aan 
het gebruik van ozon, koolstoffilters en membraanfiltratie. 
Dat kost waarschijnlijk extra energie. Deze is natuurlijk 
hernieuwbaar opgewekt.

Een duurzame
toekomst
in de
Hollandse
Delta


