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Bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. Voor algemene vragen,  
informatie, meldingen of klachten kunt u bellen met het waterschapsloket: 0900 2005 005 (lokaal tarief), e-mail: 2005005@wshd.nl

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en  
voldoende (schoon) water. Met 800 kilometer dijken en duinen  

beschermen wij bijna een miljoen inwoners en bedrijven van Rotterdam  
(Zuid) tot Dordrecht en de Zuid-Hollandse eilanden tegen hoog water. Ook in  

tijden van droogte zorgen wij voor voldoende water om te leven, werken en recreëren.  
Wij onderhouden 1.600 kilometer wegen en fietspaden. Met 20 zuiverings installaties maken wij 

al het rioolwater schoon. Zo stroomt het water fris en schoon weer in sloten en rivieren. 
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Bruin water, 
groene stroom

Lekker zwemmen in buitenwater?
Kijk waar het veilig kan op:  
www.zwemwater.nl

Samen met HVC geeft Hollandse Delta invulling aan de energiedoelstelling  
van een energieneutraal waterschap in 2030.

Bijna 19.000 zonnepanelen
Bij de aanleg van onze rioolwaterzuiveringen in 
Barendrecht, Zwijndrecht, Middelharnis, Goedereede, 
Oostvoorne en Numansdorp hebben we rekening 
gehouden met toekomstige uitbreiding. Op een deel 
van deze ongebruikte grond komen zonneparken voor 
de opwekking van groene stroom.

De zonnepanelen wekken gezamenlijk meer energie op 
dan nodig is voor deze rioolwaterzuiveringen. „Samen 
met HVC geven we hiermee invulling aan een groot 
deel van onze duurzaamheidsopgave”, zegt heemraad 
Leo Stehouwer. 

Ook HVC is blij met deze samenwerking. Directeur 
Arjan ten Elshof: „Met zon- en windprojecten werken 
we samen aan verduurzaming en hergebruik van 
waardevolle grondstoffen uit het slib.”

Zuivere honing

De bijenkasten van imker Flip Wols uit Puttershoek 
krijgen ook een plaatsje bij de zonnepanelen. In de 
Zuidpolder is er voldoende voedsel voor alle bijen. 
Met meer dan 100.000 bewoners is Barendrecht 
straks de drukst bevolkte rioolwaterzuivering van 
Hollandse Delta.

Het eerste paneel

Op 24 juli gaven heemraad Leo Stehouwer, 
wethouder Tanja de Jonge en directeur Arjan ten 
Elshof van HVC het officiële startsein voor de 
aanleg de zonnepanelen. Wethouder Tanja de 
Jonge: „Dit zonnepark is een voorbeeld van hoe 
het opwekken van duurzame energie bijdraagt aan 
een CO2-neutraal Barendrecht.”

Natuurlijk onderhoud

De schapen van Bas Kooiman uit Barendrecht 
grazen al jarenlang op het terrein achter de 
rioolwaterzuivering. Als de 7.200 panelen er 
liggen, keert ongeveer de helft terug. „Ik heb voor 
de rest inmiddels een andere plek gevonden.” 
Onder de zonnepanelen is ruimte genoeg voor de 
schapen om te grazen. 

Aantal zonnepanelen
Barendrecht   7.200 
Zwijndrecht   3.800 
Middelharnis  3.300
Goedereede   1.700
Oostvoorne     1.900
Numansdorp  1.000

Totale opbrengst: 
7,3 gigawattuur


