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Betreft: gespreksnotities van L.L. Holleman tijdens bespreking 22 september 2011 te Delft                     

 

Aanwezig:  

Hoogheemraadschap Delfland: Hr. M. Oostdam; Mw. T.den Hoed-Bakker; Mw. M. Vink-van Soest                        

Wijkberaad Nieuw Waldeck: Hr. L.L. Holleman                                                                                                                          

Buurt Interventieteam Nieuw Waldeck: Mw. H. Bronk 

Doel van het gesprek. 

Delen van de zorg van de bewoners in Nieuw Waldeck naar aanleiding van ontvangen klachten en alle 

waterschaps gerelateerde meldingen aan het Hoogheemraadschap Delfland  (HHD) over de verontreiniging van 

water en dode dieren ( watervogels en vissen). 

Enkele aandachtspunten d.d. 19 9 2011 ten behoeve van dit gesprek werd door Holleman aan het HHD uitgereikt. 

Het Wijkberaad  (WB) stelt zich voor evenals de leden van het HHD. De werkzaamheden van het HHD werd 

verduidelijkt met een overzichtskaart voorzien van de primaire- en secundaire waterwegen en het  primaire 

boezemwater oppervlak (rondom het King Olivier eiland). Deze kaart mocht het WB, op haar verzoek, behouden. 

Verantwoordelijkheid: 

▪ Primair boezemwater Hoogheemraadschap Delfland   

▪ Secundair boezemwater: bij ons de gemeente 

Door het HHD werd verduidelijkt dat haar verantwoordelijkheid, ihkv onderhoud, niet bij haar ligt voor wat 

betreft het snoeien van de walkanten, King Olivier eiland en eventueel vuil in en op het water. Bij voorbeeld 

winkelwagens en dergelijke.  Dat is de verantwoordelijkheid van de Gemeente.  

Afgesproken wordt dat meldingen ten behoeve van het HHD plaats dienen te vinden bij het Meldpunt Incidenten 

en Klachten van het HHD tel. 015-2701888. Of per mail:  meldpunt@hhdelfland.nl                                                                         

De contact personen hiervan zijn Lidi Eenink en/of Marlene Vink. 

Van deze meldingen wordt een nauwgezette digitale registratie gehouden met bewaking en opgave van de 

behandelaar. Een overzicht hiervan met de meldingen van Hettie Bronk werd op verzoek van het WB verstrekt. 

De problemen in de wijk betreffen vooral: 

▪ Dode vissen en watervogels en geen flora in het water 

▪ Kroosvorming                                                                                                                                         Blad 1-2 

mailto:info@nieuwwaldeck.eu
http://www.wijkberaadnieuwwaldeck.nl/


 

▪ Lozingen. Onduidelijk is of er een riool overstort is.  Onduidelijk is ook of er van een gemengd of een 

gescheiden rioolsysteem sprake is. Bij een eventuele verstopping in het rioolsysteem is de Gemeente 

verantwoordelijk voor het herstel. De gemeente heeft dit inmiddels in onderzoek.                                                                                                                                                                                           

▪ Diepte van het water. Deze dient in het midden, op 1/3 gedeelte, tussen de 0,5 en 1 meter te liggen. De 

HHD zal binnenkort ter controle peilingen verrichten. Het baggeren vindt in principe 1x in de 8 jaar, als 

daar de noodzaak voor is, plaats.  

Na het gesprek is met Hr. Oostdam een rondgang langs de waterwegen in een gedeelte van Nieuw Waldeck 

gemaakt. L. Armstrongkade-P. de Haan-Manifargespad-Buitentuinen.  

Naar aanleiding van de geconstateerde vervuiling in de vorm van slootvuil en zwerfafval in de sloot langs de P. 

de Haan-Manifargespad, vanaf de brug D. Ellingtonstraat tot het Beethovenplantsoen, wordt door Hr. 

Oostdam bij het meldpunt een melding gemaakt. 

Medio oktober aanstaande zal de jaarlijkse schouw door het HHD plaatsvinden.                                                        

Deze schouw omvat het schouwen van de oevers in het kader van het waterstaatskundig belang met 

betrekking tot onderhoudsbelemmerende begroeiing.                                                                                             

Eventuele actie punten, bijvoorbeeld overwoekering van begroeiing, voor de Gemeente zal het HHD aan de 

Gemeente doorgeven. 

Er is nog geen uitsluitsel over de watermonsters ivm controle op de E-coli bacterie, dit wordt eind september 

begin oktober verwacht. 

Een eerdere zuurstofmeting medio augustus jl heeft geen aanleiding gegeven tot het nemen van 

maatregelen. 

Over ca 4 weken, wanneer de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, zal er een vervolgbespreking 

plaatsvinden. 

Het gesprek werd als positief en constructief door beide partijen ervaren.  
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