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Resultaten metingen 
De metingen van Vang de Watermonsters laten een zelfde 
beeld van de waterkwaliteit zien als onze eigen metingen. 
De meeste watermonsters zijn genomen in sloten en singels 
in het stedelijk gebied, op het eiland IJsselmonde. We 
zien in de metingen dat deze kleine wateren vaak te veel 
voedingsstoffen hebben of een gebrek aan ruimte. Samen 
zorgt dat voor enerzijds teveel kroos en troebel water en 
anderzijds te weinig waterplanten en waterdiertjes. 

In onze eigen metingen zien we in de grotere wateren op 
het eiland IJsselmonde, en ook op het Eiland van Dordrecht, 
vaak een goede situatie voor algen en voedingsstoffen. 
Daaruit kunnen we wat leren voor de kleinere wateren. 
We kunnen daar de waterkwaliteit verbeteren als we 
zorgen voor minder voedingsstoffen en meer ruimte voor 
waterplanten. Op die manier kunnen waterparels ontstaan 
zoals in het Reijerpark in Ridderkerk, waar veel water- en 
oeverplanten zijn, en niet te veel voedingsstoffen. Er komen 
zelfs bijzondere libellensoorten voor. 

Wat doet het waterschap aan waterkwaliteit
Iedere dag opnieuw werken wij aan schoon en voldoende 
oppervlaktewater op de Zuid-Hollandse eilanden. Dat 
doen we door de watergangen goed te onderhouden en 
regelmatig te baggeren. Met projecten als ‘Bloemrijke 
akkerranden’ en ‘Bodem als basis’, de aanleg van natuur-
vriendelijke oevers en extra toezicht  op schadelijke 
stoffen maken we de waterkwaliteit steeds beter. Maar we 
kunnen het niet alleen. Daarom werken we ook samen 
met bijvoorbeeld boeren en gemeenten. Als waterschap 
Hollandse Delta gaan we voor een gezond, biodivers en 
duurzaam watersysteem dat bijdraagt aan een prettige 
leefomgeving.Gebiedskenmerken waterschap 

Hollandse Delta 
•  Landgebruik: Agrarisch, bebouwd
• Bodemtype: Zeeklei, bebouwd
• Waterlopen: 7.328 km
• Vlakvormig water: 5,6 km2
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Waterparel Reijerpark  
in Ridderkerk 
Deze waterparel is een vijver in het Reijerpark in Ridderkerk. Het park ligt in 
een dichtbevolkt stedelijk gebied. Toch is een aantal belangrijke aspecten 
voor een goede waterkwaliteit aanwezig. Zo is het mogelijk om gezond en 
schoon water aan te voeren en is er ruimte voor planten en dieren in en om 
het water. Door het heldere water kan je de bodem van de vijver zien. De 
oevers lopen flauw af, waardoor langs de oever veel waterplanten kunnen 
groeien. Ook in het water zijn veel planten te vinden. De planten zorgen dat 
in en rond het water ook veel dieren kunnen leven. Bijzonder zijn de libellen-
soorten. Maar er komen ook watervogels, padden, kikkers en vissen voor. 

Deze plas in het Reijerpark in Ridderkerk heeft een 
oever waar libellen van profiteren. De aanleg van 
drijvende eilandjes bieden een schuilplaats voor 
waterdiertjes. Fotografie: REEM foto.

Kansen voor waterparels
Het waterschap geeft de komende jaren een impuls aan de 
waterkwaliteit en biodiversiteit. In de grote wateren richten wij 
ons samen met partners op het behalen van de doelen voor de 
Kaderrichtlijn Water. In de kleinere wateren herstellen we kreken en 
verbeteren we het stedelijk water. We maken de inrichting natuurlijker, 
houden bij het beheer en onderhoud rekening met de ecologie 
en verminderen vervuiling van het water. Het gebied wordt 
biodiverser en er ontstaan meer waterparels. 

Particulieren en bedrijven kunnen meedenken over 
een duurzamer gebied: zo helpen ze waterparels te 
ontwikkelen. Door minder voedingsstoffen, gif en 
bladeren in het water te laten komen wordt het water 
schoner. Ook stimuleren we waterparels met nieuwe 
natuurlijke en biodiverse oevers en goed bodemgebruik. 

Wat kan je zelf doen
Als inwoner kun je gemakkelijk 

een bijdrage leveren aan een betere 
waterkwaliteit. Ruim bijvoorbeeld je 

hondenpoep en ander afval op, of koop een 
regenton waarmee je regenwater vasthoudt. 
Andere dingen kun je juist beter laten. Voer 
geen eendjes, gooi je aquariumplanten niet 

in de sloot of was je auto niet op straat. 
Voor sommige waterinitiatieven zijn er 

subsidies: www.wshd.nl/subsidie.

Genomen maatregelen 
•  Baggeronderhoud
•  Aangepast onderhoud aan 

oevers voor zeldzame libellen 
(de gevlekte witsnuitlibel en 
de sierlijke witsnuitlibel)

•  Aanleg drijvende eilandjes 
die een schuilplaats voor 
waterdiertjes bieden

•  Aanvoer van voldoende en 
schoon water 


