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30 oktober 2015
Onderwerp: watertuin De Haagse Beek
Op donderdag 29 oktober is door buurtbewoners de watertuin Haagse Beek aangeplant, deze ligt aan het
Rode Kruisplantsoen. Buurtbewoners hebben de volgende soorten geplant: moerasspirea, gewone
smeerwortel, watermunt, grote kattenstaart, gewone engelwortel, moerasandoorn, watermunt, gele lis,
knopig helmkruid en grote wederik. De meeste zijn direct aan de waterkant gezet.
Nadat het gemaaide riet hoger op de oever is geharkt, en op diverse stapels is gebracht werden de planten
op de juiste plek gezet en daarna met een spa in de grond geplant. Want een spa was daar beslist bij nodig.
Deze planten soorten groeien in Den Haag. De meeste planten zijn afkomstig van de zorgkwekerij Mens en
Tuin, die deze planten uit Haags materiaal heeft opgekweekt.
Na afloop keken de bewoners tevreden op hun werk. Vanaf nu houden zij deze plek in de gaten en zullen het
ook gaan beheren. Uiteraard blijft de gemeente het grote onderhoud doen, denk daarbij aan maaien en
baggeren. Bij een volgende plantactie zullen er ook waterplanten aangebracht worden maar dat is iets voor
volgend jaar.
Het doel van een watertuin is om de natuur rond en in het water te stimuleren. Hiermee verbetert de
waterkwaliteit, kunnen meer dieren een bestaan vinden en is het voor de bewoners aantrekkelijker. Door
kleine gebieden zo in te richten kunnen die als bron dienen voor verspreiding van de planten naar de
omringende omgeving.
Informatie over deze en andere watertuinen
geert.vanpoelgeest@haagsmilieucentrum.nl

De planten worden gebracht

Het riet wordt weggeharkt

Het Haags Milieucentrum werkt samen met en ondersteunt Haagse natuur- en milieuorganisaties. Daarnaast ontwikkelt de stichting
diverse projecten op de gebieden klimaat, natuur, energie, duurzaam bouwen, stedelijke ontwikkeling en mobiliteit.
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Het riet wordt op een hoop gebracht
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