
 

 

 

"Watertuinieren" 
 

Een delegatie van onze tuinvereniging is aanwezig geweest op de voorlichtingsavond over 

"Watertuinieren" van het Haags Milieucentrum (HMC) op 3 maart 2015. 
 

 "Watertuinieren is het aantrekkelijker maken van de waterkant en tegelijk het 

 bevorderen van de ecologische kwaliteit van het water. Het Hoogheemraadschap van 

 Delfland en de gemeente Den Haag hebben geconstateerd dat er aan de waterkwaliteit 

 nog wel het één en ander schort. Watertuinen kunnen een duwtje in de goede richting 

 betekenen en zijn in elk geval mooi om te zien. Het Haags Milieucentrum (HMC) wil 

 buurtbewoners en (buurt)organisaties motiveren om van een openbare waterkant een 

 groen pareltje in hun wijk te maken" 
 

Onderstaand een korte samenvatting van de presentatie die door Geert van Poelgeest 

van het HMC werd gegeven. 
 

Inleiding 

- Van oudsher hebben Waterschappen zich bezig gehouden met het beheersen van het 

waterpeil en in veel mindere mate met de kwaliteit van het water en de oevers. 

- Zelfs toen er Europese richtlijnen kwamen en er EU-subsidies vrijkwamen om de 

waterkwaliteit te verbeteren hebben enkele waterschappen zich passief opgesteld 

en hebben geen gebruik gemaakt van de subsidies. Er moet nu een inhaalslag worden 

uitgevoerd.  

- Aan de hand van diverse slides liet Geert zien hoe bijzonder slecht het met de 

waterkwaliteit in de Haagse regio is gesteld. 
 

Het maken van "pareltjes" in de wijk 

Het streven is om op 5 plekken in Den Haag het watertuinieren door bewoners  te 

starten en deze plekken ook te blijven beheren middels 

- meer water- en oeverplanten 

- het realiseren van "waterbommen" (stuk grond met zaden om in/langs het water uit 

te zetten) 

- het gebruik van eigen planten. Niet uit tuincentra. 

- "Regel van 100". Wat inhoudt dat als er op een plek 100 of meer van hetzelfde soort 

geschikte planten voorkomen, een aantal na toestemming te gaan gebruiken voor een 

watertuin. 

- boven- en onderwaterplanten. 

- geldt voor gemeentelijke oevers, dus niet voor privé oevers. 

- de gemeente moet ja of nee zeggen of de aangegeven plek OK is voor zo'n project. 

- wat betreft de omvang van een watertuinproject moet gedacht worden aan enkele 

meters. Dit is beheersbaar.  

- het HMC gaat met de gemeente en het Waterschap afspraken maken over 

onderhoud en baggeren van deze watertuinen.  
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- Dit om te voorkomen dat een project wordt "weggebaggerd" of "weggemaaid". 
 

Vervolg 

Aan de aanwezigen (ca. 25) is gevraagd of zij een plek weten die geschikt zou zijn voor 

een watertuin project.  

 

Diverse aanwezigen hadden zo'n plek in gedachten en hebben dit nader toegelicht. 

- Het complex van Volkstuindersvereniging "Mariahoeve" heb ik aangewezen als 

mogelijk geschikte plek voor de toekomst. Met de toelichting dat dit pas zou kunnen 

als de Schenk weer een gezonde ecologische verbindingszone is en de sloten op en 

rondom het complex zijn gebaggerd en er weer leven in het water zit. (Geert van 

Poelgeest merkt op dat volkstuincomplexen ideale plekken zijn om 'waterpareltjes' 

te realiseren.) 

- Aan de aanwezigen is een formulier uitgereikt met het verzoek deze in te vullen en 

samen met één of meerdere foto's van de plek naar Geert toe te sturen. 

- Hierna gaat Geert met alle verkregen informatie in overleg met de gemeente en het 

Waterschap. De (potentiële) deelnemers worden hierna middels mail op de hoogte 

gehouden. 

- De deelnemers zullen t.z.t. in de gelegenheid worden gesteld om een cursus te volgen 

voor het watertuinieren. 
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