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Steeds meer duurzame projecten 
Dit is een artikel van Lars Nanninga, fractielid Water Natuurlijk Delfland, Commissie 
Watersystemen. 

Green Pearl Award
Het Hoogheemraadschap van Delfland voert steeds meer projecten uit op het gebied van 
duurzaamheid. Water Natuurlijk Delfland steunt de projecten van harte. Het project Delft Blue 
Water is inmiddels genomineerd voor een Green Pearl Award. Het afvalwater uit het Delflandse 
gebied wordt tot op heden in de Noordzee geloosd. Dat is zonde als je bedenkt dat er steeds 
meer behoefte is aan zoet water in verband met verzilting en er een groeiende vraag is naar 
goed kwaliteit gietwater voor de glastuinbouw. Delfland werkt samen met een aantal organisaties 

(Delft Blue Water) om het afvalwater om te zetten in 
kwalitatief goed gietwater. Op 
www.groeneparelaward.nl kun je tot 9 oktober 
stemmen op het project Delft Blue Water!

Wind en warmte
Een ander project dat nu verder wordt ontwikkeld, is 
het gebruiken van de warmte uit het gezuiverde 
afvalwater van  Afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Harnaschpolder voor stadsverwarming in de regio Delft – Midden-Delfland. Woningcorporatie, 
gemeenten, Eneco en Het Hoogheemraadschap van Delfland werken samen om het gebruik van 
fossiele brandstoffen te beperken. Tenslotte zijn de plannen om een tweetal windmolens op het 
terrein van afvalzuiveringsinstallatie de Groote Lucht in Vlaardingen te plaatsen, bijna afgerond. 
Nuon Wind BV zal het project verder realiseren. (zie ook www.hhdelfland.nl)

Natuur- en milieueducatie 
Dit is een korte versie van het artikel van Jeannine Engels, Fractielid van Water Natuurlijk  
Delfland. Lees hier het volledige artikel.

Het hoogheemraadschap Delfland besteedt op diverse manieren aandacht aan natuur- en milieu-
educatie. Zo lag de start van de instelling van een jeugddijkgraaf en het  jeugdwaterschaps-
bestuur bij Delfland. 

Natuurbeleeftuin
Een bijzonder veelzijdig project is de ontwikkeling van een 
Natuurbeleeftuin bij de “International School of The Hague” in 
Kijkduin. Het ontwerp omvat een boszône met schaduw en 
klimplanten, een vogeluitkijkpunt en “artwork” van boomstobben, 
afwisselend open droog (hoger gelegen) en nat (laag gelegen) 
bloemrijk hooiland met paddenpoel en natuurvriendelijke oever, duinvormige bloemenheuvels 
met stapel- en zitmuurtjes. Voor de beplanting zijn passende inheemse bomen, struiken en wilde 
bloemenmengsels geselecteerd. Water Natuurlijk Delfland heeft contact gelegd met het 
hoogheemraadschap Delfland, dat vervolgens advies heeft gegeven over de aanleg van de 
natuurvriendelijke oevers en over het beheer ervan. 

Natuurlessen
De Natuurbeleeftuin biedt de school de mogelijkheid activiteiten te organiseren, die aansluiten op 
het reguliere lesprogramma van zowel de basis- als middelbare school. Delfland heeft over de 
taken van het hoogheemraadschap voorlichting gegeven aan leerlingen van de bovenbouw ter 
introductie van een werkprogramma waarin leerlingen helmgras planten in het duin. 

http://cms.dynaweb.nl/users/blomberg/?pid=1671
http://waternatuurlijk.nl/delfland/files/2011/08/nieuwsbrief-aug-2011-Jeannine-Engels-Natuur-en-Milieu-educatie.pdf
http://www.hhdelfland.nl/


Vier + twee
Dit is een korte versie van het artikel van Ben van der Velde, fractievoorzitter van  
Water Natuurlijk Delfland. Lees hier het volledige artikel.

In november 2008 kregen we de kans nieuwe waterschapsbesturen te kiezen. En naar goed 
Nederlands gebruik zouden die nieuw gekozen besturen vier jaar de gelegenheid krijgen om te 
bewijzen dat ze zouden uitvoeren wat ze in verkiezingstijd hebben beloofd. 

Bijna 6 jaar
De opkomst bij de verkiezingen van de waterschapsbesturen in 2008 viel vies tegen, in Delfland 
net geen 20%! En de roep om die waterschappen maar op te doeken en bijvoorbeeld onder te 

brengen bij de provincies werd al maar luider. Gelukkig is daar niet voor 
gekozen, maar wel dreigt er nu een draak van een constructie te 
ontstaan: indirecte verkiezingen. De rijen worden gesloten, de lobby is in 
volle gang en geen zichzelf respecterend Tweede Kamerlid zal voor 
indirecte verkiezingen zijn, al is dat wel in het regeer- c.q. gedoogakkoord 
opgenomen.
Wat buiten iedere discussie blijft, is de verlenging van de termijn van de 
Algemene en Dagelijkse besturen van de waterschappen. Niet in 
november 2012 maar pas in maart 2014, gelijktijdig met de 
gemeenteraadsverkiezingen, zijn de volgende waterschapsverkiezingen. 
We gaan dus gewoon bijna zes jaar door! Tegenover wie kunnen wij ons 
na vier jaar verantwoorden? Ik weet het niet, we blijven gewoon zitten en 
doen natuurlijk onze uiterste best. 

De praktijk is weerbarstig 
Dit is een korte versie van het artikel van Ingrid ter Woorst, Hoogheemraad voor Water Natuurlijk  
Delfland. Lees hier het volledige artikel.

Sommige zaken lijken vanzelfsprekend, maar zijn het niet. Zo leerde mijn dochter vorig jaar als 
brugpieper dat riool één van de kenmerken van een ontwikkeld land. Dat klinkt inderdaad heel 
vanzelfsprekend, helaas is de praktijk weerbarstig ...

Aanleg riool een voorwaarde
Allereerst moet er natuurlijk wel riool liggen om er op aangesloten te kunnen worden. In de 
praktijk blijkt dat dat nog niet overal het geval is. Door allerlei omstandigheden kan dit vertraagd 
zijn. Gelukkig is de aanleg van riool in het Westland dit jaar afgerond, en hopelijk is dat in de 
gemeente Lansingerland volgend jaar ook het geval. Voor ons als waterschap is de aanleg en 
aansluiting op het riool van wezenlijk belang in verband met de waterkwaliteit. Denk aan 
bijvoorbeeld minder kroos in de sloten en minder blauwalgen. Als de glastuinbouw aangesloten 
is, scheelt dat een slok op een borrel. 

Aansluiten op het riool = Samenwerken
Maar als het riool er ligt, zijn we er nog niet. Het klinkt 
vanzelfsprekend dat er dan ook meteen aansluiting plaats vindt 
op het riool. In de praktijk blijkt dat dat niet altijd gebeurt. Daarom 
werken we als Delfland nauw samen met gemeenten, provincie 
en de glastuinbouwsector om alles op alles te zetten om - nu de 
eindstreep in zicht is, er nagenoeg overal riool ligt - ook 
daadwerkelijk iedereen aangesloten te krijgen. Al met al wordt er 
vanuit verschillende kanten hard gewerkt aan een betere 
waterkwaliteit, maar we zijn er nog niet. Daarom houden we als 
waterschap, en als fractie water Natuurlijk vanzelfsprekend een 
vinger aan de pols. Wordt vervolgd, zou ik zeggen. Al was het 
maar om verantwoording af te kunnen leggen aan mijn dochter...

Deze luchtfoto laat duidelijk  
de complexiteit en het belang 
zien van aanleg en 
aansluiting van de 
glastuinbouw op het riool. 

http://waternatuurlijk.nl/delfland/files/2011/08/nieuwsbrief-aug-2011-Ingrid-ter-Woorst-Aansluiten-op-het-riool.pdf
http://waternatuurlijk.nl/delfland/files/2011/08/nieuwsbrief-aug-2011-Ben-vande-Velde-4-plus-2.pdf

