
 

 

Woningcorporatie WVH heeft bij nieuwbouw aan de Tasmanweg in Hoek van 

Holland de ‘ideale watertuin’ aangelegd. Het idee voor deze adaptieve tuin komt 

van elf (voormalig) groep 8-leerlingen, de Hoekse Druppies. De watertuin is een 

inspiratiebron voor duurzaam waterbeheer voor buurtbewoners en professionals. 

 
Kenmerken van de ideale watertuin 

• Veel groen, weinig bestrating 

• Bestrating is deels waterdoorlatend door ronde openingen met grind 

• Onder de bestrating ligt een waterregulerende onderlaag 

• Overtollig regenwater van het woningdak wordt opgevangen in ondergrondse watertank 

• Wadi met Jobiboxen (infiltratiekratten) onder het gras 

• Sedumdak met beplanting die water vasthoudt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WVH realiseert 
ideale watertuin 
Subtitel lorem ipsum 
 
 



 

 

Over WVH 

Woningcorporatie WVH verhuurt bijna 2.000 woningen in Hoek van Holland, bijna de helft van 

alle woningen in het dorp. WVH is daarmee dé sociale huisvester van Hoek van Holland, met 

hart voor de Hoekse samenleving. We zorgen voor goede, eenvoudige en betaalbare woningen 

voor mensen met een laag inkomen die willen wonen in Hoek van Holland. Onze grootste 

maatschappelijke bijdrage is het beschikbaar hebben en houden van deze woningen. We zetten 

ons samen met partners in voor een fijne woonomgeving. 

 

Hoekse Druppies bedenken watertuin voor First Lego League (FLL) 

De Hoekse Druppies deden in 2017/2018 met hun 

ideale watertuin succesvol mee aan de FIRST Lego 

League. Dat is een internationale wedstrijd die 

kinderen uitdaagt na te denken over de 

maatschappelijke rol van techniek en technologie. De 

kinderen bedachten een watertuin als oplossing voor 

de toenemende wateroverlast door hoosbuien. Over 

dit idee gaven zij twee keer een presentatie bij WVH. 

Onder de indruk van zowel hun presentatie als het 

idee zelf, besloot WVH de watertuin te realiseren. 

Door de aanleg van de tuin willen WVH en het Hoogheemraadschap van Delfland de 

bewustwording over duurzaam waterbeheer vergroten.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u meer weten of heeft u belangstelling om de ideale watertuin te bekijken? 

Neemt u dan contact op met Nico van der Linden, telefoon 0174 – 38 99 40 of  

06 – 13 80 82 09, e-mail n.vanderlinden@wvhwonen.nl. 


