
Waterschap Rivierenland 

Hennie Roorda 
16 april 2015 

 

 

 

 

 

 



Waterschap Rivierenland 

- 201.000 ha 

- 36 gemeenten 

- 950.000 inwoners 

- 1.070 km dijken 

- 7.000 km watergangen 

- 39 rioolwaterzuiveringsinst. 

- 538 km persleidingen 

- 575 km wegen en fietspaden 



Taken van het waterschap 
• Bescherming tegen overstroming 

• Oppervlaktewaterbeheer (kwantiteit/kwaliteit) 

• Zuiveren van afvalwater 

• Vaarwegbeheer 

• Wegen en fietspaden 
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Het Klimaatakkoord  
& 

Het Klimaatactieprogramma 



samenwerkingskansen Blauwzaam-
waterschap 

Duurzaam en innovatief bij:  

• Energiefabriek 

• Grondstoffenfabriek 

• Groenafval 

• Landschapsinrichting 

• Burgerparticipatie en -beheer 

• Waterberging en –opslag/waterschalen 

• Kennis- en visieontwikkeling 



Energiefabriek 
WSRL Nijmegen 

 Vroeger: zuiveren van rioolwater rwzi Nijmegen 
ten koste van heel veel energie 

 Nu: rwzi Nijmegen al grotendeels 
energieneutraal 

 Straks: energie leveren aan derden. Gas? 
Warmte? 

 Biogas onderdeel van Smart Grid 
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grondstoffenfabriek 
  Struviet: via gescheiden inzameling faeces en urine winnen 
 we fosfaat (meststof die schaars is) terug; 

  cellulose : terug te winnen grondstof 

  bioplastics. Vroeger: zuiveren van rioolwater rwzi Nijmegen 
 ten koste van heel veel energie 
      Alginaat: het water zuiveren  met algen en deze weer gebruiken 
 als grondstof 

      Uitwisseling van grondstoffen of warmte/koude met een rwzi 



groenafval 
 Maaisel van dijken, wegen, slootkanten 

 Afzetten via de aannemer 

 Eisen stellen aan verwerking 

 Hoe duurzamer, hoe beter; fictieve korting op aanbieding 

 Grondstof is beter dan energie mee opwekken 

 Het maaisel wordt omgezet tot gecertificeerde 
 keurcompost, waarvoor normaal natuurlijke schaarse 
 delfstoffen als veen en turf worden gebruikt. 

 

 

 

   



burgerparticipatie 
 Beheer van kades, waterkanten? 

 Beheer van dijktaluds? 

 

 



Landschapsinrichting 
 Bijdrage leveren meer water en groen in en om de stad  

 tegengaan hittestress en vergroten ruimtelijke kwaliteit in stad 

 ontwikkeling en toepassen innovatieve waterberging voor 
 hittebestrijding,  woningkoeling/verwarming en drinkwaterbesparing  

 Onderzoeken mogelijkheden aangepast peilbeheer in 
 veenweidegebieden  

 Onderzoek naar mogelijkheden koppeling van extra waterberging aan 
 rietteelt voor productie biomassa, zuivering van oppervlakte-water  

 Herinrichting van landschap bij rivierdijk- en boezemkadeverbetering 

 Natuurbeleving/natuurvriendelijke oevers/recreatie 

 Water- en energielandschap? 

 

 

 

 

 

 



visievorming 
 Visie 2030 van de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden 

  Kennis van de ondergrond en het watersysteem 
 ontwikkelen 

 Ambities vaststellen  

 Kansen formuleren en realiseren 

 Dus:  
 

    weten            willen             werken!! 
 



Meer informatie 

    www.klimaatactieprogramma.nl 

 

                 www.waterschaprivierenland.nl  

    

   @WSRivierenland 
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