
 

 

 
 

 
 
 
 
Watertuin in Nieuw Waldeck 
 
De gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland zijn samen verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het water in de sloten, vaarten en plassen van Den Haag. In Nieuw Waldeck is de 
waterkwaliteit de afgelopen jaren een punt van aandacht geweest voor zowel de bewoners als 
gemeente en waterschap. 
 
Daarom zijn en worden diverse maatregelen genomen om hierin verbetering te brengen. Zo gaat de 
afdeling groenbeheer van Den Haag extra snoeien, gaat Delfland in het najaar grondig baggeren en 
wordt in een gezamenlijk project de doorstroming van het water verbeterd. 
 
Door de positieve en intensieve samenwerking met het wijkberaad, is bovendien gekeken wat de 
beide waterbeheerders samen met bewoners extra kunnen doen om de waterkwaliteit hier een impuls 
te geven.  
 
Daarbij is het idee ontstaan om gezamenlijk watertuinen aan te leggen 
Wat houdt dat idee precies in? 
De gemeente, Delfland en bewoners gaan in gezamenlijkheid een stukje openbaar water en 
waterkant beplanten, waarna de bewoners dit deel  ook zelf kunnen gaan beheren. Het Haags 
Milieucentrum ondersteunt deze activiteiten. 
Het idee is om vooral Haags plantmateriaal van elders in de stad  te gebruiken en dat hier te 
introduceren. Het gaat dan natuurlijk om soorten die een positieve invloed hebben op de 
waterkwaliteit en de fauna. Doel is een gevarieerde begroeiing die mooi is om van te genieten en de 
natuur heeft er ook wat aan. 
 
Meedoen in de watertuin? 
Op 4 november aanstaande organiseren gemeente en Delfland een informatiebijeenkomst over de 
actie Watertuinen. Hierbij wordt verdere informatiegegeven en afspraken gemaakt voor verdere 
activiteiten behoeften gepeild. De deelnemers krijgen een op maat gesneden cursus Natuur in het 
Haagse water. Hebt u belangstellening voor deze actie? Geef de onderstaande bon af bij het 
wijkcentrum De Geest, George Bizetstraat 25 
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Ik geef me op voor de informatiebijeenkomsten Watertuinen op 4 november, 19:30 uur, wijkcentrum 
De Geest, t.a.v. Loe Holleman, George Bizetstraat 25, 2551 ZC Den Haag 
 
Naam 
 
Adres  
 
Postcode      woonplaats: Den Haag 
 
Telefoon 
 
Email 
 


