Leren over water is nuttig in een land dat voor een deel onder zeeniveau ligt.
Maar het is vooral ook leuk! Er is online veel informatie te vinden waar u zelf direct mee aan de slag kunt.

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Voor leerlingen en docenten:

Voor leerlingen en docenten:

www.droppiewater.nl
Voor lespakketten, waterproefjes, spreekbeurten,
spelletjes en nog veel meer!

www.waterwise.nl
www.overstromingsrisicoatlas.nl
Kant en klaar lesmateriaal voor de onderbouw

Volg onze jeugdbestuurders

Werk van het waterschap

In blogs en social media
www.hdsr.nl/jeugdbestuur

https://www.hdsr.nl/werk/
Nog meer films staan op:
www.youtube.com/user/HDSRwaterschap

Excursies

Meer leren over water

Zelf zien hoe een polder droog blijft?
www.hdsr.nl/excursie

Kijk op:
www.hdsr.nl/lerenoverwater

Meer weten?
Meer informatie over het waterschap? www.destichtserijnlanden.nl
Meer informatie over uw belastingaanslag? www.bghu.nl

In Utrecht bouwt het waterschap op het terrein van de zuivering een nieuwe, moderne en energiezuinige rioolwaterzuivering

Leren over water

Bijsluiter
waterschapsbelasting 2018

Heeft u (bouw)plannen dichtbij of
op het water of een dijk? Wij
helpen u met de regels en vergunningen, zodat onze dijken sterk
blijven en we voldoende en gezond
water in sloten houden.

Door sloten te baggeren zorgen
we voor een betere doorstroming
en voor schoner water voor plant
en dier.

Ruim 75 vispassages zorgen ervoor
dat vissen langs gemalen en stuwen
kunnen zwemmen om zo hun paaigebieden te bereiken.

Door bodemdaling zijn de kleinere
dijken in het westen van ons gebied
eens in de 10-15 jaar toe aan een
opknapbeurt.

Natuurvriendelijke oevers zorgen
voor schoner en gezonder water
met meer waterleven.

We onderhouden ruim 60 km
rivierdijken, zodat ze voldoende
bescherming bieden tegen
overstromingen.
Een muskusrat verzet per jaar 13
kruiwagens grond in een dijk of kade
Dit komt de stabiliteit niet ten goede.
We bestrijden muskusratten om onze
dijken veilig te houden.

In 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties
maken we het afvalwater schoon van
huishoudens en bedrijven.

Bijna 200 gemalen
en ruim 550 stuwen
zorgen voor het
juiste waterpeil in
ons gebied.
Niet te veel en niet
te weinig.

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting aan
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Dit geld gebruiken we voor het schoonmaken van uw afvalwater en het
beheren en onderhouden van dijken. Maar ook voor maatregelen om in
te spelen op de gevolgen van het veranderende klimaat.
Welke projecten zijn er het afgelopen jaar gerealiseerd en wat gaan we
komend jaar doen? U leest en ziet het in ons interactieve online
magazine: bit.ly/waterschap_2018
Informatie over de belastingtarieven staat op:
www.destichtserijnlanden.nl/belastingen

Veilige dijken
€ 21,1 miljoen

Droge voeten
€ 35,7 miljoen

Schoon water
€ 58,7 miljoen

