
Het waterschap Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) is in 2003 ontstaan na 

samenvoeging van het Hoogheemraadschap van 

Uitwaterende Sluizen in Hollands 

Noorderkwartier en een vijftal inliggende 

waterschappen; Het Lange Rond, Hollands 

Kroon, De Waterlanden, Groot-

Geestmerambacht en Waterschap Westfriesland. 

 

Wat is en wat doet HHNK? 

Het waterschap is een van de overheidslagen naast de landelijke, provinciale en 
lokale overheid. Het is een ambtelijke organisatie met specialisten op het gebied 
van waterbeheer- en huishouding en natuur en milieu. 

Ook het waterschap heeft een bestuur dat om de vier jaar wordt gekozen. Aan 
het hoofd staat de dijkgraaf, vergelijkbaar met de burgemeester van de 

gemeente. 
 
Het waterschap heeft als kerntaak de bescherming van het land tegen het water, 

tegen wateroverlast en watertekort, te zorgen voor schoon en gezond 
oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Elke dag werken onze 

medewerkers in ons beheergebied aan de bescherming van het land, de kwaliteit 
van het oppervlaktewater en veilige wegen. Het werkgebied is Noord-Holland 
boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier. 

Sinds juli 2016 onderhoudt het hoogheemraadschap bijna al het water in het 
stedelijk gebied van de gemeente Zaanstad.    

 
Samenwerking 
Het waterschap werkt nauw samen met andere instanties die met water te 

maken hebben als Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, de gemeenten en 
het drinkwaterbedrijf en met verenigingen als agrariërs, ondernemers, bewoners, 

sportvissers, schaatsers en natuurbeheerders. Het waterschap probeert rekening 
te houden met ieders belang, soms kan dat tegenstrijdig zijn, doch het algemeen 

belang (de veiligheid) staat altijd voorop. 
 
Klimaatverandering 

De zeespiegel stijgt, het gaat harder regenen en perioden met droogte nemen 
toe. Dat geeft vroeg of laat problemen. We ontkomen er niet aan en de gevolgen 

zijn al voelbaar.  
Om wateroverlast te voorkomen, richten we gebieden in voor de opvang van 
water, houden we water langer vast op plekken waar dit kan en verbeteren we 

de mogelijkheden voor de afvoer van water. Dit doet HHNK niet alleen, maar 
samen met provincie, gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties, 

recreatieschappen, inwoners en agrariërs.                                                                                                                   
Watertekort is als er minder water is dan we nodig hebben: als het lange tijd 
warm is, het niet regent en de rivieraanvoeren onder bepaalde waarden komen. 

Onze watervoorraad is niet onuitputtelijk. Als er minder water is dan we nodig 
hebben voor landbouw en natuur, heet dat een watertekort. Deze situatie kan 

ook grote gevolgen hebben voor de veiligheid van onze dijken, de waterkwaliteit, 
de scheepsvaart, de industrie en energiesector (lozing koelwater) en funderingen 
van huizen. In droge periodes laten we veel water uit het IJsselmeer en 

Markermeer onze sloten en vaarten instromen, om verdrogen te voorkomen. Met 
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behulp van stuwen, sluizen, gemalen en pompen wordt het beschikbare water 

verdeeld over het gebied en zorgen we voor het juiste waterpeil in de sloten.                              

De Klimaatatlas (www.hhnk.klimaatatlas.net) is ontwikkeld om met alle 

partijen inzicht te krijgen in de omvang van de klimaatvraagstukken en te 
werken aan gezamenlijke oplossingen.  

https://www.hhnk.nl/portaal/beperken-wateroverlast-en-watertekort_42386/ 

 
https://www.hhnk.nl/portaal/werk-in-de-buurt_3550/item/onderhoud-stedelijk-

water-zaanstad_3521.html 
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