
Verslag bijeenkomst op het stadsdeelkantoor over de voortgang van de watertuinen 

 

Aanwezig Fred Appeldooren (groenbeheerder) en Fred Steenkist (rechterhand) 

Namens de werkgroep Watertuinen: Loe, Dini, Tex en Annelies 

 

Fred geeft aan dat zijn rol in onze wijk beperkt is, hij is groenbeheerder van Loosduinen maar geen 

contactpersoon voor de wijk, dat zijn Wendelijn en Marc. Wendelijn is kort in dienst en Loe heeft 

onlangs een gesprek met haar gehad.   

 

Over het project watertuinen is Fred weinig bekend, er stond niets in zijn overdrachtformulier. 

Alleen het project Puccinistraat is in zijn bezit. Hij vindt het er mooi uitzien en zou het zoals het is 

graag uit willen voeren. Voor planten zou ook de stadskwekerij ingeschakeld kunnen worden. 

 

Kort worden een aantal andere projecten besproken en onze frustraties over hoe het tot nu toe 

gegaan is komen hierbij aan de orde. Over de jetstream is niets bekend. Met Arthur Hagen heeft 

Fred nog geen contact gehad, wel met Geert van Poelgeest.  

Hij geeft aan dat kademuren niet verwijderd mogen worden, want deze zijn niet van de gemeente.  

Fred en Fred halen info bij Geert en Arthur over de stand van zaken van de watertuinen.  

Loe stuurt een exemplaar van al onze projecten op zodat beide heren op de hoogte zijn van al onze 

ideeen.  

 

Afgesproken wordt dat de Puccinistraat als pilot opgepakt wordt en dan gaan we kijken hoe verder. 

Voordeel is ook dat hier een actieve burengroep mee kan helpen.  

 

In het water bij de Puccinistraat zal ook een pilot voor waterlelies worden uitgevoerd. Diverse 

soorten worden hier in het water gelegd om na te gaan hoe de verdere groei is en voor ons om te 

leren welk onderhoud uitgevoerd moet worden.  

 

Voordat hiertoe overgegaan kan worden moet echter eerst geld beschikbaar komen. Er is een 

gebiedsprogramma opgesteld voor Waldeck en dit is naar de wethouder gestuurd want voor de 

uitvoering is meer geld nodig als nu beschikbaar. Voor Houtwijk en Kraaijestein geldt hetzelfde en 

om deze wijken weer op te knappen zijn miljoenen nodig.  

Tex geeft aan de VoorWelzijn hier ook mee bezig is.  

 

Afgesproken wordt dat we dinsdag 15 maart om 13.30 uur weer bijeenkomen op het bruggetje bij 

de Puccinistraat en dan op papier zetten wat nodig is om hier een watertuin te realiseren.  

We kunnen hier ook ism Wendelijn subsidie voor aanvragen.  

 

Loe vraagt of Fred Appeldooren op de jaarvergadering van het wijkberaad aanwezig kan zijn, maar 

wegens de drukke werkzaamheden vraagt hij of dit later in het jaar kan gebeuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


