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Beste buren, 

• Begin juni krijgen jullie ook je eigen watertuin in de Oranjegracht! Met dank aan o.a. 

wijkvereniging Tussen de Rijnen en het H.L. Druckerfonds.  

• Meer dan 20 soorten moerasplanten gaan veel bijzondere dieren 

aantrekken, die eigenlijk heel normaal zijn in de stad. Maar u gaat ze 

pas zien, als u over de brugleuning tuurt. Wijs ook eens aan elkaar 

aan waar u ze ziet vliegen, zwemmen of zitten, en leer zo van elkaar. 

• Dieren die u gaan opvallen zijn: vlinders, bijen, libellen, vissen,  

kikkers, schildpadden, waterhoentjes, meerkoeten, eenden, zwanen 

en katten (als ze in het water zijn gevallen, klimmen ze op zo’n tuin). 

• Het is niet de bedoeling voor mensen/kinderen om op de tuinen 

te klimmen, daar zijn ze niet tegen bestand en ze gaan ervan kapot.  

Wijst u bezoekers daarop, omdat zij dat misschien nog niet weten? 

• Belangrijk is om de dieren die er gaan wonen niet te voeren.  

Ze halen zelf hun eten uit het water, zoals grachtensla, algen,  

kroos, slakjes, insecten, kreeften en vis. Dat is heel gezond! 

• We ontwerpen een fraaie educatieve sticker op jullie zoutkist  

met de karpers, waarop deze informatie terug te lezen is. 

• Wist u dat: Het een paar jaar duurt voordat de planten in de watertuin zo mooi en 

groot worden als in de Haven? Wees geduldig en volg op de voet hoe jullie unieke 

bewonersproject elk seizoen groeit, bloeit en nieuwe dier- en plantensoorten aantrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Verder lezen?   verkademeisje.nl/watertuinen-in-leiden  

Dit bewonersproject is mede mogelijk gemaakt door: 



Hoe kunt u helpen bij het onderzoek en onderhoud? 

 

• Let erop of (broedende) vogels voldoende rust krijgen. 

• Ze geven zelf aan of ze het te druk vinden worden.  

• Deel nieuwtjes over eieren en jonkies met uw buren.  

• HOUD ten minste 1,5m AFSTAND Kijken mag! 

• Bescherm de nesten tegen te hard varende boten, door 

vaargasten op jullie bijzondere stadsnatuur te wijzen. 

• Voer niets aan dieren (z.o.z.), anders krijgt u écht overlast 

van meeuwen, ratten en ander ongedierte. 

Vragen? 

• Als er iets mis lijkt te zijn, sein uw buren in. Of ons, via 

info@onderwaterinleiden.nl; stuur een foto mee. 

• Pak een schepnet of leen een gratis buurtkano om 

drijfvuil uit de (Oranje-)gracht te vissen via 

mail@danielsiepman.nl.  

Meet de stadsnatuur voor betere regels en onderzoek 

• Tel de schildpadden die komen zonnebaden; sommige 

hebben een rugnummer of -letter, schrijf dat op. 

• Andere natuurwaarnemingen zijn ook welkom, 

voer ze zelf in op Telmee.nl of mail ze door naar: 

info@onderwaterinleiden.nl 

Alvast hartelijk dank voor uw interesse en hulp om dit tot een succes te maken! ���� 

Groeten, Aaf Verkade, Projectleider Onder Water in Leiden.nl 
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