In 2022 is het 900 jaar geleden dat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede is
afgedamd. Het ‘officiële’ begin van het waterbeheer in ons gebied. Om ervoor
te zorgen dat ook toekomstige generaties hier veilig kunnen wonen, werken
en recreëren, zullen we samen moeten werken aan waterbeheer. Ook u kunt
een steentje bijdragen. En dat is makkelijker dan u denkt.

Bloemrijke dijken voor meer biodiversiteit

Bloemrijke dijken zijn goed voor de veiligheid. Een grasmat met bloemen en kruiden
maakt de dijk beter bestand tegen erosie. De ene plant wortelt diep, de ander wortelt
breed. Al die planten zorgen er samen voor dat er een beschermende laag ontstaat,
waardoor de dijk sterker wordt. Zo’n bloemrijke dijk ziet er heel mooi uit en is ook nog
eens goed voor de biodiversiteit. Ook u kunt iets doen om de biodiversiteit te vergroten
en waterbewust bezig te zijn. Leg een sedumdak aan op uw huis of schuur of maak een
geveltuin. Dat vergroot de biodiversiteit en houdt het water vast.
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Schoon en gezond water voor iedereen

Wonen en werken aan het water, recreëren op of langs het water. We
genieten er graag van. Maar hoe schoon en gezond is dat water? Het
waterschap onderzoekt de waterkwaliteit van sloten, kanalen en
weteringen. Bent u benieuwd naar de waterkwaliteit in uw woonomgeving? En welke planten en dieren er in het water leven? Doe dan mee met
één van de samen-meten-projecten en meld u aan! Meer informatie
staat op hdsr.nl/belastingen.

Voorkomen van wateroverlast

Het waterschap vangt op steeds meer plekken overtollig regenwater op in waterbergingsgebieden. Zo voorkomen we dat er wateroverlast ontstaat. Om voorbereid te zijn
op tijden van droogte, houden we het water juist zo lang mogelijk vast. Steeds meer
mensen halen tegels uit de tuin en vervangen die door groen. Het regenwater kan dan
makkelijk in de bodem wegzakken. Zo voorkomt u wateroverlast in uw tuin. Wist u dat
u voor duurzame en watervriendelijke initiatieven subsidie kunt aanvragen bij het
waterschap? Kijk op www.hdsr.nl/belastingen voor meer informatie.

Er komt heel wat kijken bij waterveiligheid en schoon en gezond water. Wilt u meer weten over het werk van
het waterschap en wat u kunt doen om goed voorbereid te zijn op meer regen en langere periodes van droogte?
Kijk dan op hdsr.nl.

hdsr.nl/belastingen

Volg ons ook op social media!

Waaraan besteden wij uw geld?
Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met uw bijdrage werken wij aan veilige
dijken, droge voeten en schoon water. En gaan we de opgaven van deze tijd te lijf.
Denk bijvoorbeeld aan de (gevolgen van) klimaatverandering.
Meer informatie leest u in deze folder.

Dit doet het
waterschap met
uw belastinggeld

Veilige dijken

Droge voeten

Schoon water

miljoen

miljoen

miljoen

 25

 49

 63

In al onze werkzaamheden
kunnen we er niet omheen dat:

We vaker met extreme
droogte en hevige regenval te maken hebben
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We onderhouden en versterken dijken,
zodat ze bescherming bieden
tegen overstromingen

We regelen het waterpeil met stuwen
en gemalen, zodat het niet te nat
en niet te droog wordt

We maken afvalwater van huishoudens
en bedrijven schoon, zodat het terug
kan naar de rivier

De bodem in het
veenweidegebied daalt

We zuiniger met
energie moeten omgaan

De biodiversiteit
onder druk staat

We leggen vispassages aan,
zodat vissen langs stuwen en
gemalen kunnen zwemmen

We nemen maatregelen om voorbereid
te zijn op hevige neerslag en periodes
van extreme droogte

We baggeren en maken de oevers
natuurvriendelijk, zodat er schoner water
is voor plant en dier

Als waterschap spelen we in op al
deze ontwikkelingen. Dat kunnen we
niet alleen. Dat doen we samen met
andere partijen zoals medeoverheden,
belangenorganisaties en inwoners.

