2015 in
Schoon water
Voldoende water
Stevige dijken
Gezuiverd afvalwater
Instrumenten
Organisatie
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Uitgaven
€ 236.726

(bedragen x 1.000)

* Bedragen x 1.000

Opbrengsten
€ 245.713
(bedragen x 1.000)

Schoon water
Voldoende water
Stevige dijken
Gezuiverd afvalwater
Instrumenten
Organisatie
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
* Bedragen x 1.000

€
€
€
€
€
€
€

251,-*
1757,-*
310,-*
21.013,-*
230,-*
8.656,-*
213.496,-*

€
€
€
€
€
€
€

4.723,-*
34.534,-*
19.898,-*
123.028,-*
8.950,-*
39.565,-*
6.027,-*

vogelvlucht
In klimaatbestendige
stadscentra en woonwijken
is het prettig wonen
In uw woonomgeving wordt regenwater opgevangen door waterdoorlatende bestrating. Geasfalteerde pleinen zijn omgevormd tot grasvelden met
wandelpaden en absorberen regenwater. Stadstuinen en verticale tuinen
dragen bij het opvangen van water bij hevige regenval.
Niet alleen bij heftige neerslag biedt het groen uitkomst. Bij hittegolven
dragen de planten en bomen bij aan verkoeling van de stad.
Vergezicht of realiteit? Door nu samen te werken aan water ligt dit perspectief binnen handbereik. In de afgelopen jaren hebben wij al flinke stappen
gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het vergroenen van de
leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.
Op het jaar 2015 kijken wij met plezier terug op gerealiseerde projecten en
afspraken die wij met u, inwoners, bedrijven en partners hebben gemaakt.

Meer dan 40% van de
inwoners in Delfland bracht
hun stem uit bij de
waterschapsverkiezingen in 2015.
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De regenradar
voorspelt en meet
lokaal de neerslag in de
stad Rotterdam

Bewoners langs de vaart in
Berkel en Rodenrijs werken en
denken mee bij het verbeteren
van de dijk. Zo houden hun
plaatsgenoten droge voeten.

Smart polder;
oppervlaktewater
gemaal Parksluizen
zorgt voor koeling van
gebouwen

Onderzoekers kunnen in de
onderzoeksfaciliteit Delft Blue
Innovations van Delfluent, Evides
en Delfland werken aan hun
ideeën voor verbetering van het
zuiveren van afvalwater.

Huizen in de Delftse
woonwijk de Harnaschpolder
worden verwarmd met
energie uit afvalwater

Ontdek de duinen met de
BeleefRoute app
NAD: De gemeenten en Delfland maken afspraken
over het verbeteren van de inzameling, transport
en zuivering van hemel- en afvalwater in de regio.

IN 2015
Is 10 kilometer
kade verbeterd

Zijn 18
vismigratieknelpunten
opgelost

Werd meer dan
8 hectare aan
waternatuur aangelegd

Is 131 miljoen kuub
afvalwater gezuiverd

Extra ruimte voor het opslaan van
regenwater in de Groenzoom in
Pijnacker en de Bergboezem Berkel om
wateroverlast in de woonwijk te
voorkomen.

Voorkomen van watervervuiling
door het opsporen van
illegale lozingen

Blauwalgvrij zwemmen in de
Krabbenplas (Vlaardingen) en de
Delftse Hout (Delft) dankzij een
proef met waterstofperoxide.

Meer waternatuur gerealiseerd met natuurvriendelijke
oevers in de Poelzone in het
Westland en de Slinksloot in
Midden-Delfland.

Meer dan 10 tuinders stellen bij
wijze van proef hun gietwaterbassin
beschikbaar voor het opvangen van
regenwater.

Hebben we 480
aanvragen voor een
watertoets behandeld

Wekken we al meer dan
40% van ons energieverbruik
zelf duurzaam op

