WAT DOET HET HOOGHEEMRAADSCHAP
VAN DELFLAND?
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Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de 21 waterschappen
in Nederland. Wij werken aan stevige dijken, voldoende zoet water van
goede kwaliteit en wij maken het afvalwater schoon van de 1,2 miljoen
inwoners en 35.000 bedrijven in ons gebied. Dat is belangrijk voor de
volksgezondheid en de waterkwaliteit.

Juiste waterpeil in sloten, vaarten en kanalen

170
poldergemalen

Met behulp van gemalen, sloten en vaarten, houden wij de waterstanden in het
gebied op peil. Als er te veel water is, pompen we het naar hoger gelegen vaarten
en vanuit daar het gebied uit naar de zee of rivier. Zo voorkomen wij wateroverlast.
Bij droogte kunnen we zoet water het gebied binnenhalen.

Stevige dijken en duinen

743 km

Sterke duinen en dijken beschermen ons en onze bezittingen tegen (hoog)water.
Zonder waterkeringen kunnen wij in ons laaggelegen gebied niet wonen.
Wij controleren en onderhouden deze keringen.

dijken en duinen

Schoon, gezond en levend water in sloten, vaarten en kanalen

4

Het is belangrijk dat er voldoende goed zoet water in ons gebied is. Voor een
gezonde leefomgeving, de biodiversiteit, voor van zoet water afhankelijke
bedrijven, de voedselvoorziening en natuurlijk om lekker van te genieten.

afvalwaterzuiveringsinstallaties

maken jaarlijks

139.377.621 m3

Afvalwater zuiveren

71 km

nieuwe waternatuur
aangelegd

schoon

Delfland maakt het afvalwater schoon van de 1,2 miljoen inwoners en 35.000
bedrijven en instellingen in het gebied. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de
waterkwaliteit. Dat schoonmaken doen wij op vier grote afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Een van die installaties is AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen, waar wij het
afvalwater schoonmaken van de inwoners van Vlaardingen, Schiedam, Maassluis,
Maasland en De Lier. Deze zuivering moet op de schop.
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