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Advies rapport Nieuw Waldeck

Voorwoord

Dit project is tot stand gekomen na een opstapeling van problemen volgens buurtbewoners in de wijk
Nieuw Waldeck te Loosduinen, Den Haag. Deze problemen betreffen de waterkwaliteit van de vele
sloten en openen wateren in Nieuw Waldeck. Dit betreft stroming, schoon water, watervegetatie,
vissen, watervogels en het riool.
Hiervoor worden wateren in Nieuw Waldeck onderzocht om te kijken of er daadwerkelijk een
probleem aanwezig is en of deze dan te verhelpen is en hoe. Dit project wordt uitgevoerd door Lars de
Bruin en Kevin Schoevers van het Lentiz MBO Greenport van de opleiding watermanagement, als
afstudeerstage.
Enkele hindernissen waren dat er geen budget aanwezig was, dat de meetapparatuur niet altijd
beschikbaar was en de zuurstof pas laat in het onderzoek gemeten kon worden. Ook willen wij de
mensen die ons geholpen hebben met de voortgang van ons project bedanken. Hieronder vallen de
mensen waar gesprekken mee zijn geweest, Zeger Brinkman als begeleider vanuit Nieuw Waldeck en
Piet Hartog en Ruud Simonis vanuit Lentiz MBO Greenport.

19 juni 2013, Kevin Schoevers, Nieuw Waldeck
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Inleiding
Achtergrond informatie
Tussen de Mozartlaan en de Oude Haagweg, de Groen van Prinstererlaan en het Pauline de Haan
Manifargespad bevindt zich een gebied, dat voor 1975 in gebruik was als tuinbouwgebied. In die tijd
behoorde dit stuk grondgebied tot de wijk Waldeck. Nadat er een woonbestemming aan was gegeven
en er plannen werden gemaakt voor de bebouwing van deze voormalige tuinbouwgronden,
veranderde de naam in Nieuw Waldeck. Dit ter onderscheid van het reeds bestaande Waldeck, dat
vernoemd was naar oud-burgemeester Hubertus Cato Waldeck van Loosduinen.

Probleemstelling
In de wijk Nieuw Waldeck, gelegen in Loosduinen komen er vaak klachten van wijkbewoners over de
waterkwaliteit. Vaak wordt er gewezen naar stank, weinig vis, vies water, overstort, “dood water”, veel
kroos en vogelsterfte.
Door middel van dit project moest er duidelijkheid komen welke problemen daadwerkelijk aanwezig
waren, in welke mate en wat er gedaan kan worden om het op te lossen.

Doelstelling
Vanaf begin 2011 houden diverse wijkbewoners, ondersteund door het wijkberaad, extra zicht op
sterfte watervogels en al dan niet lozingen die het water (mogelijk) vervuilen. Dit in samenwerking met
De Wulp (Vogelopvangcentrum) en de Dierenambulance. Eind mei 2011 was het aantal opgelopen tot
ca.35. Totaal het jaar 2011 ligt het aantal nabij de 100. Hierdoor is de watervogelpopulatie behoorlijk
uitgedund. De meeste pupillen en kuikens van verschillende watervogels zijn dood gegaan. Naast de
vogelsterfte was er ook nog sprake van klachten over een mogelijke riool overstort met een
onprettige reuk (rotte eieren), dikke laag stinkende eendenkroos en drijvend vuil. Uiteindelijk heeft dit
geleid tot het instellen door het wijkberaad Nieuw Waldeck van een commissie water
Inmiddels zijn wij ruim anderhalf jaar verder en stokt de communicatie met diverse instanties.
Het wijkberaad heeft besloten om terug te vallen op een oud plan om ondersteuning te zoeken bij
scholen met een studierichting “watermanagement”. Dit heeft geleid tot contacten met Teamleider(s)
MBO Greenport ( drs. P Hartog ende heer R. Simonis) en Frank M. Jansen, 2e jaars student Climate and
Management aan de Haagse Hogeschool.
Door gebeurtenissen in het verleden en heden in een directe relatie met het water is zorg ontstaan
rondom “de kwaliteit” van het water. Vissterfte, riool overstorten, weinig plantengroei, onvoldoende
stroming, stinkend eendenkroos , ondiep water, vuile bodem en weinig vis zijn mogelijk tekenen dat
de zorg niet geheel onterecht is.
Het uitvoeren van een onderzoek naar mogelijke samenhang van de voorgaande opsomming en de
daaruit voortvloeiende bevindingen kunnen een bijdrage leveren aan de communicatie naar/met
bewoners en bijdragen aan de kennis van het Wijkberaad. Een presentatie van het onderzoek en
uitkomsten aan de wijkbewoners op een themavond “water” kan een goede afsluiting zijn.
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Werkwijze
Het onderzoek is gelijk begonnen met een gesprek van een lid van de commissie water: Loe Holleman.
Hij heeft de al verzamelde informatie doorgeven en een heads up van de situatie gegeven. Vervolgens
zijn deze gegevens geanalyseerd en is er gekeken wat hiervan relevant was.
Nadat dit allemaal op een rij stond, is er een projectplan gemaakt. Hierin is omschreven hoe het
project aangepakt ging worden. Hierbij is er ook een historisch onderzoek geweest om te weten te
komen wat er voor de woonwijk in dit gebied was. Vervolgens is er een werkplan gemaakt, hierin is
omschreven wat er in de uitvoering en uitwerkingsfase gedaan zal worden.
Hierna is er begonnen aan het veldwerk, hierin werden er watermonsters genomen van het
slootwater. Vervolgens zijn deze monsters getest op verschillende stoffen (zie bijlage 1).
Later is er ook getest op zuurstof en zijn er boringen in de bodem gezet om een profiel van de bodem
te creëren in de wijk. Verder zijn er in de loop van het project gesprekken met bewoners geweest om
meer duidelijkheid te krijgen over de mening van buurtbewoners.

Opbouw Rapport
Dit rapport is als volgt opgebouwd: Inleiding, onderwerp per punt besproken, begrippenlijst, conclusie
en advies, bronnen.
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Aandachtspunt: Stroming
De stroming van het water in Nieuw Waldeck is een punt wat aangegeven wordt dat het zorgt voor
problematiek met de waterkwaliteit. Dit zou afhangen af van bepaalde factoren: overhangend groen,
kroos, verbreding van een sloot en bagger/ondiepe stukken sloot.

Overhangend groen
In Nieuw Waldeck is veel water en wonen er veel mensen aan dat water. Er zijn veel bomen, struiken
en ander groen dat aan dit water grenst. Of dit nu onder het beheer van de gemeente of van de
bewoners valt is altijd een aandachtspunt.
Dit groen hangt in veel gevallen over de watergang in de vorm van bomen en struiken die niet
gesnoeid worden. Vaak hangen de struiken in het water en belemmeren op deze manier de stroming,
als het stormt breken hier ook takken vanaf en vallen deze in het water. Over tijd wordt dit steeds
meer en wordt de stroming meer en meer belemmerd. In het geval van bomen is het bladval en takken
die in de sloot waaien. In het geval van bladeren, dit vormt uiteindelijk een sliblaag, die over tijd steeds
dikker wordt.

Kroos
Kroos kom in de sloten veel voor, maar in Nieuw Waldeck kan het in de zomer tot het extreme niveau
oplopen. Nu is er tijdens de onderzoeksfase van dit project niet de kans geweest om dit mee te maken.
Toch is er een vermoeden waarom er zich zoveel kroos vormt, namelijk een zeer voedselrijke sliblaag,
in combinatie met ondiep water wat snel opwarmt. Dit kan er voor zorgen dat er binnen een hele
korte tijd veel kroosvorming is.
Dit heeft weer als gevolg dat dit de boven Haagse stroming kan gaan belemmeren, voor de
onderstroming heeft dit geen effect. Dus kroos is niet de grootste probleemfactor betreft de stroming.
Wel zorgt het ervoor dat zich ophopingen van vuil gaan vormen, omdat dit nergens meer heen kan.

Verbreding van de sloot
Op het moment dat een sloot van smal naar breed loopt verliest het al zijn momentum, met andere
woorden verliest het in snelheid dat het stroomt. Dit is het geval op 1 plek in de wijk, maar dit is wel
een belangrijke splitsing omdat het naar het King Olivier eiland toestroomt. Het water komt daar dus
maar heel langzaam binnen, en is daar een vergrote kans op water dat stil gaat staan. Dit heeft tot
gevolg dat het op warme dagen vol begint te raken met kroos, wat vervolgens geen kant op kan.
Ook is het lastig dit punt aan te pakken, want het is van zichzelf al maar 1 meter breed, en er is ook
geen mogelijkheid om dit uit te breiden. Als dit wel zou gebeuren moet het voetpad wat er langs loopt,
weg. Dit is natuurlijk geen optie.
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Op de foto hierboven is te zien om welke sloot het gaat.

Bagger en ondiepe sloot
Bagger schijnt het grootste probleem te zijn volgens de bewoners, met klachten dat er al 8 jaar niet is
gebaggerd en er ondiepe stukken sloot zijn. Dit staat natuurlijk nauw met elkaar in verband.
Hoe dieper de sloot, hoe langer het duurt voordat de sloot vol ligt met bagger. Dat is logisch, maar dit
brengt ook problemen met zich mee, bijvoorbeeld dat de bagger die zich opbouwt steeds meer
voedingsstoffen opneemt. En dit zorgt uiteindelijk weer voor een overschot aan kroos. Maar op de
ondiepe stukken, daar wordt de sloot steeds ondieper, en warmt het vervolgens weer makkelijker op
en zorgt ook voor een explosie aan kroos, ook kunnen vissen zich niet meer goed bewegen in de sloot
en neemt de hoeveelheid zuurstof door de temperatuur ook hard af.
In de koude perioden is dit geen groot probleem, behalve dat de vissen zich niet goed kunnen
voortbewegen. Het zuurstof peil blijkt volgens ons onderzoek goed te zijn in de hele wijk op het
moment dat de temperatuur normaal is [<20 graden].
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Aandachtspunt: Schoon water
Voor het onderzoekpunt schoon water zijn er meetpunten in de wijk uitgezet. Dit zijn 15 meetpunten
die verdeeld op strategische punten in de wijk staan (zie kaart hier beneden). Er zijn ook
bodemprofielen genomen om te kijken of er afwijkende grondsoorten aanwezig zijn, want als er
bijvoorbeeld veen aanwezig zou zijn, kan dit effect hebben op de zuurgraad. Verder was het ook
handig om een profiel te hebben hoe de bodem er hier ongeveer uitziet.
Er is onderzocht op de volgende punten:
EC
PH
FE
CU
SO42NO3NH-3 –
P
O2

(Elektrische geleidbaarheid)
(Zuurgraad)
(IJzer)
(Koper)
(Sulfaat)
(Nitraat)
(Ammonia)
(Fosfor)
(Zuurstof
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Deze zijn 2 keer bemonsterd; de resultaten zijn te zien in bijlage 1.
Uit de metingen is gebleken dat er geen uitspringers zijn behalve fosfor.
Fosfor was meer dan verwacht, dit komt waarschijnlijk omdat de gemeente onkruid heeft gespoten
met een roundup-gif. Deze stof is een organische fosfor verbinding.

Hieronder zijn de boorstaten te zien.
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Conclusie
De grond in Nieuw Waldeck is normaal; er zijn niet veel bijzonderheden.
Bij 2 boringen is er gley aangetroffen (dit is roest van ijzerresten in de grond)
Bij 1 boring is er koolas aangetroffen, dit is een vorm van vervuiling in de grond, maar
dit is in zo’n kleine mate aanwezig dat het te verwaarlozen is.
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Aandachtspunt: Watervegetatie
Er is aangegeven dat de watervegetatie niet tot nauwelijks aanwezig is in Nieuw Waldeck. Het enige
wat hier zou groeien is kroos en wat riet.
Om hierover duidelijkheid te krijgen zijn er vragen gesteld aan de GHV om te kijken hoe het zit met de
begroeiing en wat er nou groeit. Met deze informatie kan je onderzoeken hoe het met de kwaliteit van
het water zit. Volgens GHV is er een bodembedekking van 30% tot 50%, dit kan weer in verband
worden gelegd met de hoeveelheid vis en zuurstof in het water.
Hoe meer bodemplanten, hoe meer zuurstof en vis. Hoe meer zuurstof, hoe sneller vissen daar blijven
omdat ze dat prettig vinden.
Door het zuurstofonderzoek dat wij hebben gedaan is gebleken dat er voldoende zuurstof in het water
zit. Dit is het bewijs dat het water van goede kwaliteit is. Er groeien namelijk ook lelies in de wijk en die
groeien alleen in water wat van redelijk goede kwaliteit is.
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Aandachtspunt: Vissen
Volgens de bewoners in Nieuw Waldeck is er weinig vis aanwezig, dit zou het gevolg zijn van “dood”
water. Het water zou geen zuurstof bevatten en op veel plekken ondiep zijn. Door dit zou er geen vis
meer langs kunnen zwemmen.
Om dit te onderzoeken is er contact opgenomen met GHV en is er tijdens de gesprekken met
bewoners gevraagd naar hun mening hierover. Ook is er op gelet tijdens veldwerk of er mensen aan
het vissen waren. Soms was dit het geval.

GHV
Het was bekend dat TAUW met een onderzoek bezig was in Den Haag en dat dit te maken had met de
GHV. Het project ging over de stand van de vissen in Den Haag als geheel. Ook zij gebruiken informatie
die ze van Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Den Haag en van GHV zelf hebben
verkregen. Er is dus niet een eigen onderzoek van Tauw gaande, het is een verzameling van informatie.
Alle informatie die zij dus gebruiken is dus al beschikbaar. Dit onderzoek gaat tevens over het streefniveau van vissen in de wateren van Den Haag en wat er gedaan moet worden om dit te bereiken.

Vis en vissers
Vissen zijn nog wel aanwezig in Nieuw Waldeck. Er zijn meerdere malen vissen gezien en vissers die
ook vissen gevangen hadden. Dit gaat om snoek en karper (hiervan is het zeker).

Snoek-blankvoorn tot blankvoorn-brasem
De GHV heeft verklaard per email naar Lars de Bruin dat het gebied Nieuw Waldeck een zogenaamd
Snoek-Blankvoorn tot Blankvoorn-brasem type heeft.
Dit betekent dat er een bepaalde categorie vis goed hoort te gedijen in het water in Nieuw Waldeck.
Of dit nu ook gebeurd is helaas niet vast te stellen omdat er geen vissen zijn geïdentificeerd die gezien
zijn.
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Aandachtspunt: Watervogels
De problemen met de watervogels hangen vooral samen met de botulisme problemen in Nieuw
Waldeck. Hiervoor is er contact opgenomen met De Wulp en is er ook gekeken naar het aantal
overleden vogels bij De Wulp en bij het wijkberaad die het niet tot De Wulp gered hebben. Ook is er
gekeken hoeveel watervogels er daadwerkelijk met botulisme opgenomen zijn in vergelijking met
andere wijken.

Botulisme
De afgelopen 2 jaar zijn er in beide jaren veel vogels naar het vogelasiel De Wulp gebracht met
symptomen die leiden naar botulisme. Hierom is er contact geweest met De Wulp om er achter te
komen hoeveel vogels er nou binnen komen met botulisme. Door dit overleg is er naar buiten
gekomen dat er in Den Haag gemiddeld 1 slachtoffer per km2 is. Bij Nieuw Waldeck komt het vooral op
het King Olivier eiland voor.
De rapporten van botulisme zijn te vinden in het kantoor van het wijkberaad. Uit deze resultaten blijkt
dat in 2011 een extreem aantal vogels met botulisme uit Den Haag, alleen al uit Nieuw Waldeck komt,
namelijk 24 slachtoffers/km2.

Voedselrijke bagger
Dat er in de zomer zoveel botulisme is kan liggen aan de baggerlaag in Nieuw Waldeck. Dit komt omdat
deze bagger al meerdere jaren voedingsstoffen aan het opnemen is in de herfst en winter. In Nieuw
Waldeck is namelijk veel overhangend groen en omdat er in de winter veel watervogels komen om te
overwinteren, vanwege de beschutting. Hierdoor komt er door ontlasting en bladafval een voedselrijke
bodem. Er wordt verwacht dat op het moment dat er gebaggerd gaat worden, dit probleem zichtzelf
oplost, maar er zal hierna wel toezicht op gehouden moeten worden of het allemaal goed gaat. Dit is
omdat tijdens het baggeren de bagger zich met het water mengt, en op het moment dat de
baggerboot voorbij is het weer neerslaat. Eventueel zou het laten doorspoelen van het water in de wijk
hiervoor een oplossing zijn.
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Aandachtspunt: Riool
Riool, ook een veel besproken punt in Nieuw Waldeck. Alleen is dit meer een geval van foutieve
informatie. Volgens de bewoners in Nieuw Waldeck zou er in riool overstort zijn. Ook zouden er
foutieve riool aansluitingen zijn die zicht vooral bevinden op de Billie Holidaystraat, Louis Armstrong
kade en de Duke Ellington straat.
Wat betreft informatie over het riool, hiervan was al veel beschikbaar op het moment dat er met dit
project gestart werd. Ook is hierover met de gemeente gesproken.

Riool overstort
Volgens meerdere bewoners zou er op veel plekken in de wijk riool overstort plaatsvinden, die het
water verontreinigt met als gevolg vis en vogelsterfte. Over dit probleem (en andere zaken) zijn door
de heer G.A. Verspuij van de PvdA schriftelijke vragen gesteld die op 13 november 2012 door het
College van B&W zijn beantwoord. De brief aan de PvdA is te vinden in bijlage 2.

Rioolsysteem Nieuw Waldeck
Het riool in Nieuw Waldeck is een gescheiden systeem en is in de jaren 80 aangelegd met de bouw van
de wijk.
Dit is een verbetering vergeleken met het normale rioolstelsel.
Dat komt omdat een normaal riool zowel afvalwater van een wc of douche ontvangt als regenwater.
Dit betekent dat als er veel regenwater zou vallen het normale rioolstelsel het niet aan kan en ergens
water moet lozen omdat het anders over de straten loopt.
Hiervoor zijn de riool overstorten gemaakt bij een normaal rioolsysteem.
In Nieuw Waldeck ligt een gescheiden systeem dat betekent dat al het regenwater in een apart riool
terecht komt, afgescheiden van het vuile huiselijke afvalwater. Het opgevangen regenwater word dus
door zijn eigen riolering zonder probleem afgevoerd of geloosd op het oppervlaktewater in geval van
overloop.
Terwijl dit gebeurd bij regen heeft het vuilwater riool niks met regenwater te maken en stroomt rustig
door.
Dit betekent dat het dus nooit vol kan komen te staan en dat het vuil water riool dus nooit hoeft te
lozen op oppervlaktewater.
Hierdoor word de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd en lozingen onnodig.
Dit betekent dat alle plaatsen waar water uit de walkant komt in Nieuw Waldeck regenwaterriolen zijn
en dus niet schadelijk voor het water kunnen zijn in de sloten.
Mocht er wel iets uitkomen zoals witte vlekken dan is dit omdat er iets in het regenwaterriool is
gekomen.
Zoals iemand die zijn auto wast en vervolgens het water in de put gooit.
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Regenwater uitlaat
In Nieuw Waldeck zijn er wel uitlaten voor het regenwater aanwezig. Dit zijn betonnen uitlaten die
soms half onderwater liggen; deze lozen enkel water wat via de dakgoten en straatputten in het
hemelwaterriool komt.

Foutieve aansluitingen
Door een onderzoek van de gemeente zijn er klachten ontstaan omdat er een kaart is die aangeeft dat
er meerdere foutieve aansluitingen zijn op het riool. Er is wel iets aan het riool gedaan maar wat er
specifiek is gebeurd, is nooit duidelijk geworden. Nadat er aan het riool is gewerkt, zijn er geen
problemen meer geweest met het hemelwaterriool.
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Aandachtspunt: Communicatie
Het punt communicatie is niet een klacht van de bewoners; dit punt is door het wijkberaad zelf
aangegeven. Het probleem bestaat vooral uit verkeerd begrippengebruik en onduidelijkheid welke
instantie benaderd moet worden voor bepaalde problemen.
Hiervoor is er een begrippenlijst gemaakt samen met een lijst met veel gestelde vragen zodat er
voortaan meteen een goed antwoord is mochten de bewoners vragen hebben.
Er is ook een kleine samenvatting aanwezig waar bepaalde partijen verantwoordelijk voor zijn.

Begrippen
De begrippenlijst die meer duidelijkheid moet geven over bepaalde punten is te vinden in bijlage 4. De
voornaamste fouten werden gemaakt met riooloverstort, omdat men niet wist wat een gescheiden
rioolsysteem was. Daardoor werd dit begrip verkeerd begrepen en verkeerd gebruikt. Daardoor liep de
communicatie met de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland niet zoals het hoort te gaan.

De verantwoordelijkheid
Er zijn 3 partijen van belang voor Nieuw Waldeck, de gemeente, Hoogheemraadschap van Delfland en
de s’-Gravenhaagse Hengelsportvereniging.
Verantwoordelijkheid gemeente:
Het beheren van kleine watergangen en de kanten (groenbeheer).
Verantwoordelijkheid HH Delfland:
Waterkwaliteit primaire watergangen en elke 8 jaar baggeren indien nodig.
Verantwoordelijkheid GHV:
Visstand in de gaten houden en in stand houden.
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Conclusie
Omdat er 7 verschillende punten zijn gepakt zijn er van alle 7 categorieën gerichte conclusies en
daarna volgt een algemene conclusie.

1.Stroming
Over stroming is de boodschap vooral belangrijk dat het water stroomt.
Ook als er kroos op ligt stroomt het gewoon door.
Het enige probleem hier is dat de stroming weg valt bij het binnenkomen van het water om het King
Olivier eiland.
Dit is helaas niet echt te verhelpen omdat er namelijk veel mensen wonen in dit gebied en die kunnen
niet verplaatst voor een extra watergang.
De bagger is op sommige plaatsen inderdaad wel aanzienlijk wat.
Dit is niet heel bijzonder omdat er bijna weer gebaggerd zou moeten worden volgens het 8-jaarlijkse
baggerschema van het HH Delftland.

2.Schoonwater
Als je kijkt naar alle meetgegevens die we over het water hebben verzameld kun je zien dat het
allemaal voldoende is volgens de norm.
Ook het zuurstofgehalte dat we gemeten hebben is ruim voldoende en naast dat groeien er ook
planten in het water die aangeven dat de kwaliteit van het water niet zeer slecht is.
Naast het schone water is er wel wat vuil in het water zoals plastic zakken enz.
Dit is zowel lelijk als belemmerend voor de doorstroming.
Hieraan kunnen we helaas alleen wat doen als bewoners zelf stoppen met vuil in het water gooien.

3.Water vegetatie
De vegetatie kan in het water zelf wellicht wel beter worden. Er is niet zoveel plantenmateriaal in het
water zelf al staat er wel veel langs de kant.
Er is nog niet heel veel kroos in het water maar dat kan wellicht nog komen in de loop van het jaar.

4.Vissen
Over de vissen kunnen we vooral zeggen dat er niet zo veel zijn.
Maar het is niet helemaal leeg, er staan namelijk reigers langs de kant en er zijn ook mensen die wat
vissen hebben gezien.
De eventuele problemen hierover lossen zich op zodra er gebaggerd zal worden( dit is volgend jaar
gepland).

5.Water vogels
Over watervogels kan je vooral zeggen dat er in 2011 een botulisme epidemie is geweest.
Het percentage vogels lag toen heel veel hoger als het jaar erna.
Nieuw Waldeck is een vogelrijke wijk en dan komen problemen zoals botulisme vaker voor.
Het risico op botulisme zal afnemen zodra er gebaggerd wordt volgend jaar door het HH Delftland.

6.Riool
Over het riool is verklaard dat er geen foutieve aansluitingen meer zijn, het regenwaterriool is getest
door een lab op sporen van fecaliën. Dat rapport is negatief is teruggekomen.
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Dit bevestigt het verhaal van de gemeente dat er niks aan de hand is met het riool.
Bijna alle problemen die zijn ontstaan over het riool zijn onder communicatie weg te zetten.
In bijlage 3 is dit rapport bijgevoegd.

7.Communicatie
De communicatie is een groot probleem geweest in dit hele project; de mensen die fout geïnformeerd
zijn voelen zich benadeeld.
Er zijn verschillende begrippen gebruikt die niet klopten waardoor het communiceren met partijen
zoals het HHD en de gemeente bemoeilijkt werd.

Algemene Conclusie
Over het algemeen is er niet veel mis met het water in Nieuw Waldeck
De problemen die er zijn hebben eigenlijk alleen maar te maken met het bagger in het water.
Dit kan verbeteren als er gebaggerd wordt maar dit is al gepland in 2014.
Veder is er alleen maar een probleem met kroos en overhangend groen.
Het kroos is vrijwel niet te stoppen het zal wellicht een beetje verbeteren als er gebaggerd is.
Daar naast is het overhangend groen totaal in de hand van de bewoners zelf.
Het gaat voornamelijk over hun tuinen en over vuil wat er van bewoners in het water terecht komt.
Naast deze problemen is het grootste probleem communicatie.
De communicatie heeft veel roet in het eten gegooid met overleggen en het begrijpen van de partijen.
Hierdoor is er een grotere afstand gecreëerd tussen de beheerders en de bewoners.
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Bijlagen
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Bijlage 1
Meetresultaten 17-april-2013
17-april-2013
EC
Meetpunt 1
Meetpunt 2
Meetpunt 3
Meetpunt 4
Meetpunt 5
Meetpunt 6
Meetpunt 7
Meetpunt 8
Meetpunt 9
Meetpunt 10
Meetpunt 11
Meetpunt 12
Meetpunt 13
Meetpunt 14
Meetpunt 15
Gemiddeld
Richtlijnen *

(ms)
PH
Fe Mg/L
592
7.8
701
7.08
660
7.4
655
7.44
634
7.45
770
7.4
641
7.95
556
7.38
435
7.48
603
7.85
711
7.38
614
7.45
625
7.48
660
7.5
680
7.5
635.8
7.50
meer als 600 tussen 6,5 minder als
ms
en 9,0
0,5mg/L

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SO42−
Cu Mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als 200 mg/L
minder als
minder als 100 mg/L 50mg/L

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Temperatuur °C
13.9
13.8
13.1
13.1
12.2
12.2
11.8
14.2
13.9
14.1
12.8
13.9
12.4
12.4
12.4
13.08

Zware metalen

Zoals hier te zien is zijn er geen zware metalen gemeten.
Dit is gedaan door middel van het gebruik van test strips
De test strips die wij gebruikt hebben zijn
IJzer ( Fe)
Deze strips worden gebruikt om een waarde te kunnen vaststellen tussen 0 tot 500 Mg/L
Wij hebben deze dag geen ijzer waardes gevonden in het water.
Sulfaat (SO42-)
De strips die wij gebruikt hebben om de sulfaat waardes vast te kunnen stellen kunnen Mg/L van
tussen de 200 Mg/L en 1600 Mg/L we hebben nergens metingen gehad van boven de 200 mg/L dus wij
verwachten dat deze voldoende zijn en zich ook bevinden onder de richtlijn van 100Mg/L
Koper (Cu)
De strips die wij gebruikt hebben voor het meten van koper kunnen waardes testen tussen de 0 Mg/L
en de 300 Mg/L.
Er is totaal geen Koper gevonden in het water waardoor wij uiteindelijk op 17-april-2013 totaal geen
metalen hebben gemeten.
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Elektrische doorlaatbaarheid & Zuurte graad

Elektrische doorlaatbaarheid (EC)
De elektrische doorlaatbaarheid van water wordt vergroot door het hoeveelheid zout in het water.
Omdat het gebied dicht bij de zee ligt hadden wij verwacht een lichtelijk verhoogde EC te meten.
Als er wordt gekeken naar de gemiddelde EC van dit gebied kan je zien dat het ook ligt de richtlijn
overstijgt.
Er is in de staaf diagram goed te zien dat in het risico gebied de EC lager licht als in de rest van het
gebied.

EC

(ms)

900
770

800
700
600
500

701
592

660

655

634

711
641

603

556

614 625

660

680

435

400
300

EC

(ms)

200
100
0
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Zuurte Graad (PH)
De Zuurtegraad in dit gebied is zeer neutraal.
Zoals de richtlijn eist moet het tussen de 6,5 en 9 PH zitten waar hij perfect tussen past.
De zuurtegraad beïnvloed het leven van vissen erg in het water maar is in het gebied (Nieuw Waldeck)
gewoon voldoende.
In de Staaf diagram hieronder is duidelijk te zien dat er wat uitschieters zijn maar die verschillen niet
meer als 0,5 PH van het gemiddelde

PH
8,2

8
7,8

7,95

7,6

7,4

7,4
7,2

7,85

7,8
7,44 7,45

7,4

7,38

7,48

7,38

7,45 7,48

7,5

7,5

7,08

PH

7
6,8
6,6
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Meetresultaten 22-april-2013
22-april-2013
Op 22-april 2013 hebben wij de eerste test uitgevoerd doormiddel van de Hanna C215 Grow master
Basic for nutrient analyses
Hiermee kunnen wij 3 verschillende stoffen in het water meten waarvan er 1 onze hoofdverdachte is in
de verslechterde waterkwaliteit in Nieuw Waldeck.
NO-3
Nitraat
Meetpunt 4
Meetpunt 8
Meetpunt 12
Meetpunt 14
Gemiddeld

Mg/L
13.29
8.86
6.65
4.43
8.31

Richtlijnen *

minder als 10 mg /L

NH-3 -N
Ammonia

Mg/L
0.5
0.2
0.4
0.6
0.425

Minder als 0,49 mg/L

PO4-3
fosfor

Mg/L

3.07
2.76
4.44
4.71
3.745
maximaal 0,15mg/L
(^)
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Nitraat (No-3)
Het gemiddelde nitraat in het water is volgens de richtlijnen voldoende al is er wel 1 uitschieter op
meetpunt 4.
Nitraat is een essentieel product bij de groei van planten. Als dit er teveel inzit zoals bij meetpunt 4 het
geval is krijg je snel het probleem dat er planten het volledige water overwoekeren.
Omdat dit niet het geval is in het water daar wordt waarschijnlijk de groei van die planten
tegengehouden door het ontbreken of een overschot aan een andere stof.

Nitraat
14

Mg/L

13,29

12
10

8,86

Meetpunt 4

8

6,65

6

Meetpunt 8
4,43

4

Meetpunt 12
Meetpunt 14

2
0
Meetpunt 4

Meetpunt 8

Meetpunt 12

Meetpunt 14

Nitraat
4,43
13,29
6,65

Meetpunt 4
Meetpunt 8
Meetpunt 12
Meetpunt 14

8,86
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Ammonia(NH-3 –N)
Ammonia heeft verschillende effecten op het water en is hier in Nieuw Waldeck voldoende volgens de
richtlijnen.
Teveel ammonia in het water zorgt voor verzuring maar als je kijkt naar de PH waarden is dit niet echt
een probleem voor het water in Nieuw Waldeck.
De plekken met een PH hoger dan het gemiddelde zijn niet de plaatsen waar er veel ammonia in het
water zit.

Ammonia

Mg/L

0,7
0,6

0,6
0,5

0,5
0,4

0,4

Meetpunt 4
Meetpunt 8

0,3

Meetpunt 12

0,2

0,2

Meetpunt 14

0,1
0
Meetpunt 4

Meetpunt 8

Meetpunt 12

Meetpunt 14

Ammonia

0,5

0,6

Meetpunt 4
Meetpunt 8

Meetpunt 12
0,2

Meetpunt 14

0,4
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Fosfor (PO4-3)
Fosfor is, in de vorm van fosfaat, een belangrijke voedingsstof voor zowel planten als dieren. Het is
zelfs voor alle soorten organismen essentieel. Fosfaten worden zo ook principieel als niet-giftig
beschouwd.
Een positief bijeffect van dit fosfaat is, dat in de mest aanwezige sporen van eventueel schadelijke
metalen door fosfaat gestabiliseerd worden.
Bij een stijging van fosfor groeit de voedingsstofbeschikbaarheid zo groot dat een zogenoemde
algenbloei kan ontstaan. Bij de afbraak van afgestorven algen wordt heel veel zuurstof verbruikt, wat
de concentratie hiervan zo sterk laat dalen dat veel waterorganismen sterven.
Dit is waarschijnlijk ook aan de hand in het gebied Nieuw Waldeck.

fosfor
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Mg/L
4,44

3,07

4,71

Meetpunt 4

2,76

Meetpunt 8
Meetpunt 12
Meetpunt 14

Meetpunt 4

Meetpunt 8

Meetpunt 12

Meetpunt 14

fosfor

3,07
4,71

Meetpunt 4

Meetpunt 8
2,76

Meetpunt 12
Meetpunt 14

4,44
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Meetresultaten 1-mei-2013
1-mei-2013
Op 1 mei hebben we nogmaals testen gedaan met de Hanna c215 dit maal hebben we andere punten
opgenomen zodat we een groter beeld krijgen van de waterkwaliteit
we hebben deze keer ook de Temperatuur en de EC waarde gemeten.
NO-3
Nitraat
Mg/L
Meetpunt 1
Meetpunt 2
Meetpunt 3
Meetpunt 5
Meetpunt 7
Meetpunt 9
Gemiddeld
Richtlijnen *

NH-3 -N
Ammonia
Mg/L

PO4-3
fosfor
Mg/L

Celcius

ms

Temperatuur

EC

0.242
5.83
0.242
5.22
0.363
6.45
0.121
2.46
0.242
3.07
0.605
5.53
0.00
0.3025
4.76
minder als 10
Minder als 0,49 maximaal
mg /L
mg/L
0,15mg/L (^)

13.6
13.6
13.6
13.6
13.6
13.6
13.6

495
677
469
575
585
645
574.33
meer als
600 ms

Nitraat (No-3)
Wegens een onvoldoende hoeveelheid test zakjes voor de Hanna C215 hebben we helaas maar 1
watermonster kunnen testen.
Hieruit is geen informatie voortgekomen de uitkomst daarvan is op 0.0 uitgekomen.
Ammonia(NH-3 –N)
de Ammonia in deze meting is zeer voldoende. En is gemiddeld veel lager als de richtlijn

Ammonia
0,7
0,6
0,5
0,4
Ammonia

0,3

Mg/L

0,2
0,1
0
Meetpunt 1 Meetpunt 2 Meetpunt 3 Meetpunt 5 Meetpunt 7 Meetpunt 9

Fosfor (PO4-3)
Is net als de vorige meting hoger uitgevallen als de richtlijn.
En onze vermoeden van een overschot aan fosfor word hier deels mee bevestigd
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fosfor
7
6
Meetpunt 1

5

Meetpunt 2

4

Meetpunt 3

3

Meetpunt 5

2

Meetpunt 7

1

Meetpunt 9

0

Meetpunt 1

Meetpunt 2

Meetpunt 3

Meetpunt 5

Meetpunt 7

Meetpunt 9

fosfor
Meetpunt 1
Meetpunt 2
Meetpunt 3
Meetpunt 5
Meetpunt 7
Meetpunt 9
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EC
De elektrische doorlaatbaarheid is wederom hetzelfde als dat we verwacht hadden.
Het water is iets zouter als de Nederlandse richtlijnen wat niet meer als logisch is omdat we dicht bij
de zee zitten.

EC
800
700
600
500

400

EC

300
200
100
0
Meetpunt 1

Meetpunt 2

Meetpunt 3

Meetpunt 5

Meetpunt 7

Meetpunt 9

EC
Meetpunt 1
Meetpunt 2
Meetpunt 3
Meetpunt 5
Meetpunt 7
Meetpunt 9

Temperatuur(°C)
De temperatuur was niet gekalibreerd en is bij deze meting helaas ongeldig.
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Meetresultaten 3-mei 2013 – 5-mei 2013

EC
Meetpunt 1
Meetpunt 2
Meetpunt 3
Meetpunt 4
Meetpunt 5
Meetpunt 6
Meetpunt 7
Meetpunt 8
Meetpunt 9
Meetpunt 10
Meetpunt 11
Meetpunt 12
Meetpunt 13
Meetpunt 14
Meetpunt 15
Gemiddeld
Richtlijnen *

(ms)

PH

521
7.4
638
7.3
618
7.25
731
7.4
726
7.4
695
7.1
744
7.3
825
7.7
774
7.8
816
7.7
790
7.5
810
7.6
721
7.8
740
7.5
625
7.6
718.27
7.49
meer als 600 ms
tussen 6,5 en 9,0

Elektrische doorlaatbaarheid (EC)
De EC is gemiddeld lager als de vorige keer dat betekent dat het gemiddeld zouter is als de vorige
keer.
Dit is overigens geen groot verschil en ook niet voor nader onderzoek belangrijk
zoals in de tabel te zien is is het gemiddelde EC erg hetzelfde over het hele gebied en ligt gemiddeld
boven de Richtlijnen voor EC in oppervlakte water.

EC
1000
800
600
400
200
0

(ms)
Meetpunt 1
Meetpunt 2
Meetpunt 3
Meetpunt 4
Meetpunt 5
Meetpunt 6

Zuurte Graad (PH)
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De Zuurte graad is weer voldoende net als de vorige keer en is 0.01 graad zuurder als de vorige
meeting wat net als bij de EC niet groot genoeg is voor nader onderzoek.
Hieruit kunnen wij vaststellen dat er geen grote schommelingen zijn in EC en PH in het water in Nieuw
Waldeck.
De tabel van het PH laat zien van schommelingen tussen de 7,1 en de 7,8 wat beide voldoende zou zijn
volgens de richtlijnen voor oppervlaktewater.

PH
8
Meetpunt 1

7,8

Meetpunt 2
Meetpunt 3

7,6

Meetpunt 4
Meetpunt 5

7,4

Meetpunt 6
Meetpunt 7

7,2
7
6,8
6,6

Meetpunt 8
Meetpunt 9
Meetpunt 10
Meetpunt 11
Meetpunt 12
Meetpunt 13
Meetpunt 14
Meetpunt 15
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Opgelost Zuurstof
De Norm voor opgelost zuurstof in oppervlakte water is > 6 mg/l
14-6-2013:
Punten 6,7,8 & 9 zijn getest op zuurstof.
mg/l
Meetpunt Zuurstof
6
7
8
9

48
25
25
47

17-6-2013:
Punten 1,3,13 & 15 zijn getest op zuurstof

Meetpunt
1
3
13
14

mg/l
Zuurstof
37
29
55
57

18-6-2013:
Punten 11,12 & 5 zijn op zuurstof getest
mg/l
Meetpunt Zuurstof
11
12
5

47
25
50
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Bijlage 2

Brief PvdA

Gemeente Den Haag

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.A. Verspuij

Sv 2012.450
RIS 252340
Reg.nr. PBS/2012.218
Inzake:

Den Haag, 13 november 2012

Werkbezoek Transvaal, Waldeck, Schildersbuurt-Midden-Oost

De gemeenteraad
Het raadslid de heer G.A. Verspuij heeft op 3 oktober 2012 een brief met daarin tien vragen aan
de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
De PvdA-fractie brengt geregeld werkbezoeken aan de diverse stadsdelen van Den Haag en
de bewonersorganisaties.
1.

Transvaal
Vanuit sporthal Transvaal biedt de bewonersorganisatie sportactiviteiten aan in de vorm van
o.a. Fitness en volleybal voor ouderen. Ook voor de jeugd worden diverse sportactiviteiten
georganiseerd. Het is de PvdA-fractie niet duidelijk welke partijen hier nu financieel en in welke
mate aan bijdragen. Graag een overzicht.

De fitnessactiviteiten worden bekostigd door de Beheersadviesraad Transvaal, het volleybal voor
ouderen door de Bewonersorganisatie Transvaal Zuid. De activiteiten voor jongeren, die al
plaatsvonden in de sporthal, worden gefinancierd door de Beheersadviesraad van de sporthal.
2.

De bewonersorganisatie slaagt er steeds weer in te komen tot een mooi sportaanbod.
Ondersteuning van de afdeling om vrijwilligers te vinden en te komen tot een goed sportaanbod
Sport is echter erg welkom. Welke bijdrage levert de afdeling Sport? Welke bijdrage levert SZW
bij het aanbieden van helpende handen in de vorm van participatiebanen? Welke bijdrage levert
de afdeling Welzijn bij het aanbieden van vrijwilligers?
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Het principe dat bewoners initiatieven nemen achten wij een goed voorbeeld van de gewenste
verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Als bewoners hierbij enige
steun kunnen gebruiken dan kunnen zij een beroep doen op het volgende aanbod.
PBS/2012.218
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Afdeling sport biedt de cursus “Meer vrijwilligers in kortere tijd” aan Haagse sportaanbieders kosteloos
aan. Daarnaast biedt Sportsupport advies en ondersteuning bij het komen tot vrijwilligersbeleid of het
samenwerken met andere partijen in de stad, die ook sport als aandachtspunt hebben.
Binnen het Buurthuis van de Toekomst ontwikkelt Sport samen met SZW en Welzijn een aanpak,
gericht op het aanbieden van integratie/participatie plaatsen in de sport voor werklozen met grotere
afstand tot de arbeidsmarkt. Een eerste pilot bij HVV Laakkwartier is gestart. In januari 2013 zullen
de resultaten geëvalueerd worden.
Welzijnsinstellingen leveren ondersteuning om vrijwilligers te werven en hun inzet te stimuleren
en waarderen.
3.

De bewonersorganisatie doet al maanden moeite om duidelijkheid te krijgen over de onttrekking
van € 1400,-, wat eigenlijk een tegoed zou moeten zijn. Niemand van de gemeente kan dit echter
aan de bewonersorganisatie uitleggen. Wanneer treedt u hierover direct in contact met de
bewonersorganisatie?

In 2010 is de bestemming van het pand dat Bewonersorganisatie Transvaal Zuid gebruikt, gewijzigd van
wonen naar zakelijke dienstverlening. In de huurvoorwaarden van de verhuurder is opgenomen dat voor
dit type panden een borg van twee maanden huur is vereist. BTZ ontving hiervoor een rekening van
€ 1.400,00 van verhuurder.
In de jaarrekening van BTZ is dit bedrag als kosten opgenomen. Echter zijn het geen kosten, maar
blijft het geld in bezit van BTZ en wordt het als een vordering op de verhuurder gezien.
In de jaarrekening van BTZ diende het bedrag als vordering op derden op de balans te zijn opgenomen.
BTZ verantwoorde het bedrag als kosten in de rekening van baten en lasten.
De onjuiste verantwoording is in de afrekeningbrief van de Dienst OCW voor de subsidie van 2010
extra toegelicht. Ook de wijkmedewerker heeft dit nog eens uitgelegd. De bewonersorganisatie is het
niet eens met de financiële aanwijzing en daarom ook niet met de uitleg. Het stadsdeel heeft het verzoek
gedaan aan de voormalig boekhouder van het HOF om dit nogmaals in begrijpelijke termen uit te
leggen.
4.

In de binnenruimte achter de sporthal is sprake van een niet goed zichtbare overdekte hoek. Wilt
u actie ondernemen om het gevoel van onveiligheid dat hierdoor ontstaat – bijvoorbeeld voor
brandstichting – te verminderen? Zo nee, waarom niet?

Wij veronderstellen dat met het door de vragensteller gebezigde woord ‘binnenruimte’ bedoeld wordt het
terrein ‘Spionkopveld’ liggend tussen de School De Einder, De Comeniusschool en de achterkant van
Sporthal Transvaal. Dat gebied (openbare ruimte) is enigszins afgesloten van de straat, toegankelijk via een
poort van de Comeniusschool of door een poort bij de De Einder. De op en rond het Spionkopveld
samenwerkende organisaties (De Einder, Comeniusschool, Sporthal Transvaal, welzijnsorganisatie Zebra,
Bewonersorganisatie Transvaal Zuid (BTZ), kinder- en buitenschoolse opvang en jongerengroep Kaap de
Goede Hoop) zijn met elkaar en de gemeente (wijkaanpak Transvaal) in overleg omtrent het gebruik van het
onlangs geopende vernieuwde sportterrein op het Spionkopveld, thans genoemd: ‘Haagse Sporttuin ’t Spico,
Transvaal in beweging’. Binnen dit overleg over het gebruik van de sportfaciliteiten is ook aan de orde de
wens om het terrein vanaf 21.00 uur af te sluiten.
Vanaf dat moment is de betreffende plek niet langer ‘s nachts bereikbaar en zal er geen sprake meer zijn
van gevoelens van onveiligheid. Overdag leidt de genoemde plek niet tot leefbaarheidsproblemen.
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5. De medewerkers van Welzijn maken gebruik van de mooie binnenplaats achter de sporthal die als
opslagruimte wordt gebruikt. Voorheen was de binnenplaats beschikbaar voor de gebruikers van
de sporthal. Waarom is dat nu niet meer mogelijk? Welk aanbod kunt u de gebruikers van de
sporthal doen?
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Er vanuit gaande dat u ook hier het Spionkopveld bedoelt: dit sportterrein doet geen dienst als opslagruimte
en is overdag en ’s avonds vrij toegankelijk voor mensen die graag willen sporten. Tijdens schooltijden
wordt het terrein vooral gebruikt door leerlingen van de scholen De Einder en Comenius.

De samenwerkende organisaties onderzoeken de mogelijkheden voor het oprichten van een
buurtsportvereniging. Deze vereniging kan dan in ieder geval in de vroege avonduren en op zaterdagen
en zondagen terecht bij de Haagse Sporttuin ’t Spico. Het is de bedoeling dat deze vereniging bestaat uit
vrijwilligers uit de buurt.
6.

In het wooncomplex van Staedion zorgt een huurster voor de leefbaarheid door het schoonhouden
van de binnenpaden achter en tussen de woningen. Zij is de drijvende kracht achter het plaatsen
van planten en zij zorgt voor informeel toezicht, het netjes aanspreken van bewoners en het welkom
heten van nieuwe bewoners. Staedion zegt nu geen geld meer te hebben voor het jaarlijks
aanschaffen van planten. Vindt u – net als de PvdA-fractie – een dergelijk bewoonster een prachtig
voorbeeld van burgerlijke betrokkenheid? Gaat u actie ondernemen om van dergelijke initiatieven
een voorbeeldfunctie te laten uitgaan? Vindt u ook dat een dergelijke rol in elk complex nodig is?
Gaat u contact opnemen met Staedion om dit aan de orde te stellen en de betrokken vrijwilligster in
het zonnetje te zetten? Zo nee, waarom niet?

In alle gevallen is het antwoord ja.
7.

Waldeck
Volgens het wijkberaad Waldeck is er sprake van dood water in de wijk. Dit komt door verstopte
afvoer en een riool dat overstroomt na zware regenbuien. De Haagse Sportvereniging heeft cijfers
waaruit blijkt dat het water ongeschikt is voor het levend houden van vissen. Het Wijkberaad is al
lange tijd bezig deze situatie te verbeteren. Zij worden echter door medewerkers van afdelingen
binnen de gemeente doorverwezen naar andere afdelingen en daarna weer doorgestuurd naar
Hoogheemraadschap Delfland. Kunt u zich voorstellen dat vrijwilligers door een dergelijke
opstelling afhaken? Zo nee, waarom niet? Wilt u op korte termijn de zorgen van het wijkberaad
Waldeck bespreken, in een open gesprek en met mensen die hun verantwoordelijkheid pakken om te
zorgen voor een goede waterkwaliteit? Zo nee, waarom niet?

In de wijk Waldeck zijn inderdaad punten waar de waterkwaliteit nog verbeterd kan worden. Dit is geen
gevolg van riooloverstorten. De wijk heeft een gescheiden rioleringsstelsel zodat alleen regenwater via
het schoonwater riool in de sloten komt. Onderzocht is of er misschien toch verkeerde lozingen op dit
gescheiden riool plaatsvinden, maar dat bleek niet het geval.
De waterkwaliteit is overigens de taak en verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van
Delfland.
De in de wijk Waldeck ervaren problemen zijn mogelijk het gevolg van een combinatie van vier
factoren:
1. water uit het regenwaterriool dat na een periode van lange droogte zuurstofarm is geworden en met
regen als een 'dode' massa in het water stroomt;
2. lokale ophoping van bagger op de bodem van de sloten;
3. rottende boombladeren;
4. drijfvuil en kroos.
De gemeente zal het initiatief nemen om in een gezamenlijk overleg met het Hoogheemraadschap van
Delfland en het Wijkberaad Waldeck te bezien hoe de situatie verbeterd kan worden.
8.

Kunt u aangeven op welke plaatsen in Waldeck sprake is van woonoverlast? Om hoeveel gevallen
gaat het? Wat zijn de resultaten van uw aanpak tot nu toe?
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Ja. In de periode januari 2012 tot en met oktober 2012 zijn er bij het Meld- en Steunpunt
Woonoverlast 21 meldingen uit Waldeck binnen gekomen. De meldingen hebben betrekking op
onrechtmatige bewoning/gebruik, illegale bouw en achterstallig onderhoud en overige woonoverlast
waaronder geluidsoverlast.
Deze meldingen komen uit de volgende straten: George Bizetstraat , Groen van Prinstererstraat,
Kamperfoeliestraat, Landréstraat, Lehárstraat, Louis Davidstraat, Okkernootstraat, Oude
Haagweg, Palestrinaweg, Parsifalstraat, Rossinilaan, Strausslaan en Treublaan.
Tot nu toe zijn negen overlastmeldingen afgehandeld. De overige meldingen zijn in behandeling bij
de afdeling Haagse Pandbrigade van DSO en andere partners.
9.

Welke maatregelen neemt u in samenwerking met Staedion Haag Wonen en de bewoners om
de verwaarloosde tuinen op te knappen en te onderhouden?

De bewonersorganisatie Waldeck bij monde van Zeger Brinkman heeft zelf het initiatief genomen
om samen met Staedion te kijken naar onderhoud van tuinen van bewoners. Het gaat om privégebruik
van bewoners. Het stadsdeel heeft hier geen rol in.
10. Schildersbuurt-Midden-Oost
Vanuit de oude locatie van de Paraplu aan de Hoefkade opereerde tot voor kort het
Buurtpreventieteam. Nu moeten zij daar weg vanwege de bezuinigingen en is hen een alternatieve
ruimte aangeboden in een totaal ander deel van de Schildersbuurt, in de Van der Neerstraat.
Kunt u zich voorstellen dat de vrijwilligers van het Buurtpreventieteam hier niet blij mee zijn? Zo
nee, waarom niet? Kunt u zich voorstellen dat een locatie achterin buurthuis De Mussen – ver
weg van de straat en zonder duidelijk herkenbaar punt – geen geschikte plaats is om directe en
goede contacten met de straat te onderhouden? Zo nee, waarom niet? Kunt u het
Buurtpreventieteam plaatsen in een passende kleine ruimte van het pand waar nu de bibliotheek
is gevestigd op de hoek van de Koningstraat? Zo nee, waarom niet?
De bewonersorganisatie De Paraplu heeft buiten het pand aan de Van der Neerstraat, een regeling
getroffen met stichting Zebra om gebruik te maken van het Haags Hopje aan het
Hannemanplantsoen. Zij zijn daar elke dag van 09.00 tot 15.00 uur en hebben vaste avonden
gereserveerd om dit hopje zo functioneel mogelijk te gebruiken. Het Haags Hopje is een duidelijk
herkenbaar punt in de wijk om directe en goede contacten met de straat te onderhouden. Het
Buurtpreventieteam is van harte welkom om gebruik te maken van deze locatie.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram

J.J. van Aartsen

Bijlage 3
Regenwater overstort rapport
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Bijlage 4
Begrippenlijst
Riool overstort:
Een riool overstort is een op afstand bestuurbare klep die eventueel overtollig water kan lozen op
het oppervlakte water.
Het water in het riool kan heel erg fluctueren door regenval.
In Waldeck is dit niet het probleem, er is hier namelijk een gescheiden systeem en er komt dus geen
regenwater in het vuil water riool.
Vuilwater Riool:
Een vuilwater riool is een riool waar alle huizen zijn aangesloten.
Dit betekent dat hier al het water van een huis in komt waaronder toilet en douche.
Als er spraken is van een gescheiden systeem kan er natuurlijk worden berekend hoe groot het
vuilwater riool moet zijn om al het water van de huizen op te vangen. ( dit voorkomt het gebruik van
een overstort)
Regenwater Riool:
Een apart riool systeem om regenwater op te vangen en niet door het vuilwater riool te laten gaan
waardoor er geen Riool overstort meer nodig is.
Gescheiden systeem:
Een gescheiden systeem betekent dat er in een gebied of wijk een apart vuilwater riool en een
regenwater riool heeft.
Kroos:
Ook wel eenden kroos genoemd. Een voedselbron voor eenden en andere watervogels.
Kroos komt meestal voor in zeer traag stromend of stil staand water.
Kroos komt voor in stikstof rijk water en bevat veel nitraat en fosfor
Deze plant zit niet vast aan de bodem en drijft alleen aan de oppervlakte
Enigste oplossing hiervoor is eigenlijk het er uit scheppen van het kroos.
Zodra er een klein beetje overblijft in het water is het in kleine tijd weer helemaal terug.
Je zou ook met chemicaliën het kroos weg krijgen maar dit doet meer schade als goed voor het
water.
Ook zouden eer meer eenden kunnen komen aangezien die dit als eten gebruiken.
PH:
De zuurtegraad van het water dit heeft invloed op wat voor vissen hier kunnen leven.
Hier kan ook aan worden ontleend of er eventuele lozing van zeep of andere base is in dit gebied.
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EC:
EC staat voor elektrische doorlaatbaarheid dat word beïnvloed door het zout in het water.
Water waar veel zout in zit heeft een lagere EC als water waar weinig tot geen zout in zit.
Bagger(Slib Laag ):
Op de bodem van de het water komt een laag met “ bagger” te liggen die niet slecht is voor het
water tenzij dit vervuild is door zware metalen of andere giftige stoffen.
Bagger wordt altijd getest op giftige stoffen als er gebaggerd is wegens afvoer kosten van het bagger.
Er wordt niet gebaggerd zodra het waterniveau voldoende is en het waterlichaam boven de bagger
voldoende is volgens onderhoudsafspraken.
Botulisme:
Botulisme is een vergiftiging door het vergif botuline waaraan vooral watervogels en vissen sterven.
In het begin gaat het vooral gepaard met spierverlamming
Essentieel bij de bestrijding van botulisme is het verwijderen van dode dieren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Botulisme
Overhangend Groen:
In het project Water Nieuw-Waldeck word er gesproken over overhangend groen.
Dit gaat over struiken en bomen die boven het water hangen en soms zelfs in het water.
Deze planten laten bladeren los in het water maar houden ook langs drijvend vuil tegen.
Monster name:
In het project Water Nieuw-Waldeck zijn er meerdere malen monster namens gedaan dit zijn
bijvoorbeeld water of grond monsters.
Hierbij word er door een medewerker va het project een beetje water of grond apart gehouden om
vervolgens te testen op verschillende onderdelen zoals zuurstof, PH of EC.
Foutieve aansluitingen:
Foutieve aansluitingen zijn aansluitingen op het riool vanuit een huis die niet op het juiste riool is
aangesloten
Hierdoor kunnen er stoffen in het regenwater riool terecht komen die slecht zijn voor het
oppervlakte water omdat het regenwater riool in direct contact staat met het oppervlakte water.
Dit kan gebeuren doordat mensen zelf een extra buis aanleggen in de badkamer of keuken en hem
verkeerd aan het riool aansluiten.
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