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Woon je aan water? 
Zorg er goed voor!
Water is oer-Hollands. Met veel plezier varen, zwemmen, 
schaatsen en kanoën wij Nederlanders in en op het 
water.

Ook wonen we graag aan water. Sloten en vaarten hebben meer functies: 
ze vangen het teveel aan regenwater op en voeren het af. In droge tijden 
voeren ze juist extra water aan. Ook leven er veel planten en dieren in en  
om het water. 

Daarom zijn er regels voor activiteiten langs het water, bijvoorbeeld voor 
het aanleggen van een steiger of dam en voor het onderhoud aan sloten en 
vaarten. In deze folder lees je daar meer over en staan tips om duurzaam  
met water om te gaan. 



Slootonderhoud

Onze sloten en vaarten moeten 
voldoende diep en breed zijn, 
zodat regenwater snel kan 
wegstromen en de sloot niet 
overstroomt. Zwerfvuil en teveel 
riet en waterplanten kunnen 
dit ook belemmeren. Goed 
slootonderhoud is daarom erg 
belangrijk. 

Wij doen dit voor veel sloten. Maar 
als je aan een sloot woont, is de 
kans groot dat je dit onderhoud 
zelf moet doen. 

Bouwen langs  
het water?

Heb je plannen om iets te veranderen 
aan de slootkant of in het water, zoals 
het plaatsen van een beschoeiing of 
steiger, neem dan altijd contact met ons 
op. Vaak is het nodig om een melding 
te doen of een watervergunning aan te 
vragen. Op onze website hhnk.nl kun je 
dit checken via een ‘vergunningchecker’. 

Als je weet of je een vergunning nodig 
hebt of een melding moet doen, dan is 
dit via de website ook direct te regelen. 
Telefonisch een formulier aanvragen kan 
ook, via 072582 82 82.



Water, geniet ervan!
Veel mensen en dieren zoeken 
vertier in en op het water. Dat 
water is in tijden niet zo schoon 
geweest dankzij de aanleg van 
rioleringen en onze moderne 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. 
Toch kan het water lokaal 
vervuild zijn met bijvoorbeeld 
blauwalg of botulisme. Bij officiële 
zwemwaterlocaties houden we  
de waterkwaliteit in de gaten.  
Kijk op zwemwater.nl of het  
water bij jouw favoriete zwemplek 
veilig is. 

Help ook mee om het water 
schoon te houden! Ga er zuinig 
mee om, ruim zwerfvuil op, 
gebruik cosmetica zonder micro
plastics, spoel geen rommel 
(zoals vet, doekjes, lenzen en 
tampons) door het toilet, was je 
auto in de wasstraat en gebruik 
natuurlijke bestrijdingsmiddelen 
in de tuin. Meer tips staan op 
veiligschoonvoldoende.nl, kies in 
het menu voor ‘schoon water’. 
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Onze schouwmeesters controleren 
in oktober tijdens de schouw of het 
onderhoud door iedereen goed is 
uitgevoerd.  

Wil je weten of je verantwoordelijk 
bent voor het onderhoud van de 
sloot naast je perceel en hoe je  
je sloot onderhoudt? 
Op hhnk.nl/schouw vind je alle 
informatie. Zoals de Legger waarin 
je, via een klik op het blauwe of 
rode lijntje, ziet wie welke sloot 
moet onderhouden. 



Water in je tuin
Wateroverlast, droogte en hitte: 
we merken de gevolgen van 
klimaatverandering. Een groene, 
watervriendelijke tuin zorgt voor 
verkoeling op warme dagen en is fijn 
voor insecten, vlinders en vogels. 
Met minder tegels in je tuin, zakt 
regenwater makkelijker de grond 

in en met een regenton buffer je 
regenwater om te kunnen gebruiken 
in droge tijden.

Meer tips voor een water
vriendelijke tuin vind je op 
veiligschoonvoldoende.nl. Kies in 
het menu voor ‘Water in de tuin’.



Wat doen we met je 
belastinggeld?
Inwoners van ons werkgebied, NoordHolland boven  
het Noordzeekanaal, betalen waterschapsbelasting  
voor ons werk. Wat doen we daarmee?

We beschermen ons laaggelegen NoordHolland  
tegen overstromingen door dijken, duinen, dammen  
en kades te onderhouden en versterken. 
Het rioolwater maken wij weer schoon voordat het  
in de sloot terecht komt. Stoffen uit het afvalwater 
gebruiken we steeds meer als grondstof.
Onze gemalen, sluizen en waterbergingen zorgen  
ervoor dat er niet teveel en ook niet te weinig water  
in sloten en meren is. 
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