Rijnland gaat
voor duurzaam

Droge voeten, schoon water

Het hoogheemraadschap van
Rijnland levert een belangrijke
bijdrage aan een veilig, leefbaar
en gezond Nederland voor nu
en in de toekomst. Dit doen we
onder andere door te anticiperen op de klimaatverandering
en te streven naar een gezond
watermilieu.

Met oog voor mens, dier en plant zorgt Rijnland voor droge voeten en schoon water in het Rijnlandse
gebied. Dit doen we door ondermeer het verstevigen van zwakke schakels in de kust, het aanleggen
van natuurvriendelijke oevers en waterberging en deelname in de Visstandbeheercommissie Rijnland.
Door energiezuinig te bouwen met duurzame materialen en het gebruiken van energiebronnen als
biogas, streven we er naar ons werk op een duurzame manier uit te voeren.
Een greep uit ‘Rijnland gaat voor duurzaam’:
Afvalwater, dáár zit energie in!
Het water dat we door het toilet en het afvoerputje spoelen, gaat naar afvalwaterzuiveringen
van waterschappen. Dit afvalwater bevat meer
energie dan zuiveringen nodig hebben om in
hun energiebehoefte te voorzien. Hoe krijgen
we die energie eruit in de vorm van groen gas,
groene stroom of warmte? Veertien waterschappen, waaronder Rijnland, doen al mee aan het
realiseren van een zogenaamde Energiefabriek
(www.energiefabriek.com). Ze verkennen, op
verschillende locaties in Nederland, hoe zuiveringen gecreëerd kunnen worden die niet alleen
afvalwater schoonmaken, maar ook groene energie opwekken, bijvoorbeeld in de vorm van biogas. Biogas ontstaat ondermeer door al het opgeloste vuil dat uit het afvalwater komt (slib), te
laten gisten. Een van Rijnlands zuiveringen waar
biogas wordt geproduceerd, is Leiden-Zuidwest.
Het gas wordt daar ondermeer gebruikt voor verwarming van gebouwen op het zuiveringsterrein

Hergebruik van bagger
Watergangen slibben door plantengroei, invallend blad en inzakkende oevers langzaam dicht.
Voor het goed functioneren van watergangen is
het nodig af en toe te baggeren. 90% Van de
bagger is schoon genoeg om opnieuw te gebruiken. En dat doet Rijnland dan ook, bijvoorbeeld
bij het verbeteren van kades, de inrichting van
recreatiegebieden en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

en het naastgelegen gemeentelijk zwembad De
Vliet, en voor een gezamenlijk proefproject van
Rijnland, de gemeente Leiden en Groen Vervoer
BV: ‘Rijden op biogas’. Onderzocht worden ondermeer de luchtkwaliteiteffecten en hoe de
auto’s zich technisch houden op het mengsel
van 50% biogas en 50% aardgas in relatie tot
het rijden op puur aardgas. Busjes van Stichting
Stadsparkeerplan Leiden en twee gasauto’s van
Rijnland zijn ingezet als testauto’s.

of water uit Rijnlands boezem. Bij een gebruik
van 15 liter spoelwater per persoon, betekent
dit voor ruim 360 medewerkers een besparing
van circa 1,4 miljoen liter drinkwater per jaar.

Duurzaam kantoor
In het hoofdkantoor is een groot aantal maatregelen toegepast die het energie- en waterverbruik beperken waardoor per jaar circa 200 ton
minder CO2 wordt uitgestoten. Bijvoorbeeld: in
de ramen van werkruimten zitten reflecterende
lamellen die het buitenlicht opvangen. Hierdoor
kan ruim 70% van de kantoortijd met daglicht
worden gewerkt. De toiletten in het gebouw worden doorgespoeld met opgevangen regenwater

Meer weten over het hoogheemraadschap
van Rijnland? Kijk op www.rijnland.net
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