Aanpak watergangen Nieuw Waldeck
De gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland gaan in 2014 en volgende
jaren maatregelen treffen die de doorstroming en de kwaliteit van het water in Nieuw
Waldeck zullen bevorderen. Ten eerste zal de sliblaag worden verwijderd. Dit alleen levert al
een grote winst op voor de doorstroming en de waterkwaliteit. Daarnaast gaat de gemeente
met experimentele middelen zoals een jetstream fontein proberen de waterdoorvoer te
verbeteren en zal er meer worden gedaan aan blad- en kroosverwijdering. Ook gaat de
gemeente de omstandigheden voor de visgroei proberen te optimaliseren en
waterbeplanting aanbrengen. Hierbij zal ook de medewerking van de wijkbewoners worden
gevraagd. Dit alles naar aanleiding van grote vogel- en vissterfte medio 2010.
De Commissie Water is in opdracht van het wijkberaad na die gebeurtenissen in 2010 bezig
geweest met het in kaart brengen van de verantwoordelijkheden van de verschillende
overheidsinstanties en heeft getracht zich een beeld te vormen en inzicht te verkrijgen in de
oorzaken van deze rampzalige vogel- en vissterfte. Hulp werd hierbij ingeroepen van twee
studenten van de studierichting Watermanagement van Lentiz/MBO Greenport te
Naaldwijk. In de eerste helft van 2013 hebben zij stage gelopen bij het wijkberaad en
onderzocht hoe de kwaliteit van het water in Nieuw Waldeck er voor staat. Dit heeft
geresulteerd in afstudeerrapportages die eind juni tijdens een speciale thema-avond in het
Loosduinse Hof zijn gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de gemeente, het
Hoogheemraadschap van Delfland, vogelasiel De Wulp, de ’s-Gravenhaagse
Hengelsportvereniging en afstudeerbegeleiders. Onderzoek is verricht op het gebied van
reinheid van het water, stroming, watervegetatie, vissen, watervogels en eventuele
invloeden van de rioleringssystemen hierop. Op grond van de onderzoeksresultaten zijn
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
Onlangs zijn de conclusies en aanbevelingen aanleiding geweest voor een vervolggesprek
met de gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland waarin de
maatregelen zijn besproken die getroffen gaan worden om de waterkwaliteit en daarmee de
visstand en de leefomgeving van de watervogels te verbeteren. Deze maatregelen zijn in het
begin van dit artikel genoemd.
Meer informatie krijgt u op de voorjaarsvergadering in april 2014 in wijkcentrum De Geest.
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