
Benieuwd hoe schoon het water is? Nomineer een sloot voor onderzoek!
Dagelijks werken wij aan schoon en gezond 

water en voortdurend houden wij de kwaliteit 

van grote wateren in de gaten. Ook in kleine 

wateren is goede waterkwaliteit belangrijk. 

Sinds 3 juni kan iedereen een watertje nomi-

neren voor onderzoek. Deze zomer meten 

burgerwetenschappers de kwaliteit van 

allerlei kleine wateren. Voor het onderzoek 

kan iedereen een locatie met foto doorgeven 

via www.vangdewatermonsters.nl.  

Schoon en gezond water is een belangrijke 

basis voor alles wat groeit en bloeit. Goede 

waterkwaliteit in de leefomgeving van mensen, 

dieren en planten is daarom van groot belang. 

In en om schoon water groeien allerlei water- 

en oeverplanten en leven allerlei dieren zoals 

vissen, vogels en insecten.

Leuk en leerzaam

Iedereen die benieuwd is naar de kwaliteit 

van een watertje in de buurt kan deze 

locatie voor onderzoek doorgeven via www.

vangdewatermonsters.nl. Op die website 

staat ook een kleine quiz om uw kennis over 

waterkwaliteit te testen. Deelnemers krijgen 

tips over hoe zij kunnen bijdragen aan een goede 

kwaliteit van het water. Ook scholen doen mee 

aan Vang de Watermonsters, met een speciaal 

lespakket en een praktijkles over het meten van 

waterkwaliteit. Wij hopen dat veel mensen uit 

de regio meehelpen en een onderzoekslocatie 

aanmelden. De wateronderzoeken worden 

uitgevoerd door burgerwetenschappers 

(getraind door professionals) en het Nederlands 

Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).
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Lancering nieuw, kleurig beeldmerk kondigt viering jubileumjaar aan

“In 2023 vieren we ons 750-jarig  
bestaan samen met alle bewoners”
De recente lancering van een nieuw, kleurig 

beeldmerk kondigt de viering van het 750- 

jarig bestaan van het hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard. Over iets 

minder dan één jaar, op 14 mei 2023, is onze 

échte verjaardag. Dan vieren we deze prach-

tige mijlpaal samen met alle bewoners in het 

gebied via allerlei activiteiten verspreid over 

het jaar.  

Tijdens het jubileumjaar is er aandacht voor 

verleden en heden, maar draait het vooral 

om de toekomst. Door de gevolgen van 

klimaatverandering hebben we meer dan ooit 

de taak dit gebied bewoonbaar en (be)werkbaar 

te houden door te blijven zorgen voor schoon en 

voldoende water én droge voeten! 

Dynamiek tussen de mens en het water

Het kersverse beeldmerk staat voor de dynamiek 

tussen de mens en het water. “Die dynamiek is al 

750 jaar van groot belang. Met de viering in 2023 

brengen we de watertoekomst van ons gebied, 

dat bijna 7 meter onder de zeespiegel ligt, onder 

de aandacht. Onze bijzondere inzet is om actief 

onze omgeving klimaatbestendig te maken en dit 

slim te combineren door het gelijktijdig mooier 

en duurzamer te maken. Daarvoor werken 

wij succesvol samen. Niet alleen met andere 

overheden en organisaties, maar ook direct met 

burgers en bedrijven”, zegt dijkgraaf Toon van der 

Klugt. 

Dijkgraaf Toon van der Klugt en 

jeugdbestuurder Shifra Loman met de akte 

van 14 mei 1273 die destijds door graaf Floris V 

met een privilege werd bekrachtigd.


