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Bewoners van Het Haegsch Hof in de Haagse Rivierenbuurt hebben de AVN benaderd met de
vraag om hulp bij het oplossen van het zomerse hitte-probleem in hun straten. Een veelheid
aan steen en een groot gebrek aan schaduw is er de oorzaak van dat er wekenlang meer dan 50
graden C. op de gevel gemeten werd. Als gevolg van die hitte ervaren de bewoners uit de straten rond het Hillebrant Jacobsplein een complexe hoeveelheid hinder. Het Haegsch Hof heeft
zijn frisheid van de eerste inrichting allang verloren.
Deze nieuwbouw uit 2008 ligt op de plek van de voormalige staatsdrukkerij. De Rivierenbuurt geldt binnen Den Haag als stadsvernieuwingswijk waar de gemeente de oude sociale
woningbouw graag wil mengen met koopwoningen uit een duurder segment zodat er een
gemengde wijk ontstaat. Het buurtje is een stedenbouwkundig ontwerp van de architecten
Rob Krier en Richard Koek die er in 2008 de Nieuwe Stadprijs mee wonnen.
De nieuwbouw bestaat uit een centrale appartementenflat met ééngezins stadshuizen rond
een hof en aanliggende straatjes. De hof heeft in het midden een architectuurvijver die voor
een deel op het dak van de parkeergarage is aangelegd. In de hete zomer van 2018 was het
hier niet meer aangenaam wonen, zeggen bijna alle bewoners. Daarom vroegen ze de AVN
naar groene ideeën om dit hitte-eiland te verkoelen. Op zijn beurt vroeg de vereniging aan
landschapsarchitect J’ørn Copijn om zijn kennis over vergroenen van de stedelijke ruimte in
te zetten. Hij inspireerde een flinke groep bewoners tijdens twee workshops om zelf groene
ideeën aan te dragen.

Aantal deelnemers uit straten
Hillebrant Jacobsplein
Christoffel Plantijnstraat
Adriaan Vlackstraat		
Boomsluiterskade		
Scheldestraat			
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Historie gebied

D

De zwaar verpauperde Rivierenbuurt was in de jaren zestig toe aan een
stedelijke herinrichting. In de negentiende eeuw waren hier industriële
bedrijven gevestigd (zoals ijzergieterij/pletterij Van Enthoven). Toen dit
grote bedrijf in 1904 uit Den Haag verdween, vestigden zich steeds
meer kleine ambachtsbedrijven tussen de negentiende eeuwse woonhuizen.
Na de Tweede Wereld oorlog werden vele huizen onbewoonbaar verklaard en afgebroken. Vanaf 1960 maakte men een groot terrein langs
de Boomsluiterskade bouwrijp voor de vestiging van de nieuwe staatsdrukkerij. Deze was in 1964 gereed en leverde veel werkgelegenheid
voor de stad. In 2000 werd het gebouwencomplex weer afgebroken.

Rivierenbuurt Noord: 1977 (boven) versus 2018 (onder)

links het Spui met de Pletterijkade, midden de Pletterijstraat, onder Schenkviaduct en geheel boven het toen nog lange Bernhardviaduct en de in aanbouw zijnde ministeries van Binnenlandse
zaken en Justitie. Het terrein van de Staatsdrukkerij neemt een groot oppervlak van de wijk in
beslag. Ernaast ligt het flatgebouw van de AZIVO-apotheek.

1959 afbraak huizen
1961 bouwrijp maken SDU-terrein

1962 bouw staatsdrukkerij
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1964 eerste gebouwen SDU gereed
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Haegsch Hof
De straten die direct tot het complex Haegsch Hof behoren zijn:
•
•
•
•

Hillebrant Jacobsplein
Adriaan Vlackstraat
Willem Silviusstraat
Christoffel Plantijnstraat

•
•
•

Boomsluiterskade
Servaas van Rooyenhof
Scheldestraat

Direct aangrenzend ook delen van:

De frisse oplevering in 2008
Met de bouw van het Haegsch Hof is een gat in de Rivierenbuurt gedicht. De voormalige SDU-drukkerij paste door schaal en functie niet binnen deze wijk aan de
rand van de binnenstad. Het stedenbouwkundig plan refereert aan een onbestaand
verleden, met nieuwe straatjes en een V-vormig waterplein. Centraal in het ontwerp
staat een symmetrisch driehoekig plein met water. De vijvers maken de formele
ruimte luchtig en ruimtelijk. Door de reeks boombakken met Aralia spinosa op de
natuurstenen rand is het plein huiselijk en intiem gemaakt.

De Nieuwe Stad Prijs

Het plein kent geen gelijke in Den Haag of elders in Nederland. Als woonplein is het
een bijzondere voorruimte voor het woongebied. Als plek verleent het de Rivierenbuurt een bijzondere attractie. Niet voor niets verkreeg het plan in 2008 de Nieuwe
Stad Prijs.
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Het Haegsch Hof is een stedenbouwkundig ontwerp van architect Rob Krier (Bureau
Krier en Kohl) terwijl de buitenruimte is vormgegeven door Richard Koek (Bureau
Rijnboutt)
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Knelpunten

H

Het is inmiddels 2018, tien jaar na de eerste oplevering. De bewoners van
Het Haegsch Hof zijn over het algemeen tevreden met hun ruime huizen
die zeer duurzaam zijn gebouwd. Wat betreft de buitenruimte zijn er de
afgelopen jaren wel serieuze problemen ontstaan.

Hittestress

In de zomermaanden ontstaat er in deze versteende binnenstadsbuurt een bovenmatige
warmte-uitstraling van de gevels en het plaveisel. Vooral het Hillebrant Jacobsplein heeft
daar veel last van. Er zijn geen elementen die voor verkoeling zorgen.
• De bakken met Aralia spinosa zijn gedegenereerd tot kale stekel-stengels.
• Het water van de vijver is ondiep, warmt daardoor op en geeft ‘s nachts warmte af
i.p.v. verkoeling en heeft last van alg.
• De vijver wordt door de buurtkinderen als speelvijver gebruikt en vervuilt snel.
• De fontein- en zuiveringsinstalaties zijn vaak kapot door vandalisme.
• Er zijn geen achtertuinen die als groene oase kunnen dienen.
• In de zomer van 2018 werd er wekenlang meer dan 50 graden Celsius op de gevel gemeten. Onmogelijk om gebruik te maken van de buitenruimte.
• Het groen op de binnenterreinen degeneert eveneens en biedt schaduw noch koeling.

Beheer tot nu toe
Het gebied heeft voor het onderhoud de Hofstadkwaliteit gekregen. Dat wil zeggen dat er dagelijks wordt geveegd en het zwerfvuil uit de vijver wordt gevist.
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1. De boombakken met Aralia’s zijn aangevuld met Cotoneaster die sterker is dan
de eerste beplanting. De Aralia’s zijn echter kwijnend en hebben nog weinig
blad of zijn reeds dood.
2. Om kinderen te ontmoedigen in de vijver te spelen, is er een lint van zeggeplanten langs de randen aangebracht. Hiervoor is advies ingewonnen bij de
vormgever van het plein. Desondanks spelen er zomers nog steeds kinderen in
de vijver. Vanwege de hoge watertemperatuur groeien de planten niet.
3. De zuiveringsinstallatie en fonteinen van de vijver worden elke drie weken
schoongemaakt, toch verstoppen ze door de algen in het water. De fonteinen
zijn vaak defect.
4. De bomen in het Haegsch Hof doen het slecht en veel exemplaren degenereren in plaats van dat ze groeien. Geen van de bomen geeft schaduw van
betekenis.
5. Veel bewoners hebben een geveltuintje en sommigen ook gevelgroen aangebracht. Ook hierbij zien we veel verdroging door de bovenmatige hitte in de
zomer.
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Analyse
De gesignaleerde knelpunten in de openbare ruimte hebben een oorzaak die makkelijk te
herleiden is en die gezocht moet worden in een onvoldoende doordachte inrichting.

Hittestress

De wekenlange hoge temperatuur in de zomer van 2018 is voor het grootste deel te wijten aan de omslag in het klimaat, waardoor Europa met een langdurige hittegolf en grote
droogte te maken kreeg. Alleen door aanwezigheid van oudere bomen met grote kronen is
hier een dragelijk straatklimaat te creëren. Er moet schaduw op de straat komen waardoor
de stenen niet bovenmatig opwarmen. tegelijk kan gevelbegroeiing de opwarming van de
stenen in bedwang houden.

Vijververvuiling

De vijver is slechts 30 cm diep, waardoor het water bij zomerse temperaturen al snel tot
dertig graden opwarmt. De aanwezige zuiveringsinstallatie is vaak kapot waardoor er geen
stroming optreedt en het water niet gezuiverd wordt van bacteriën. Maar ook al zou het
systeem goed functioneren, het is geen koelinstallatie. Dit water geeft in de nacht warmte
af aan de omgeving. Door aanleg van een groene lint met zeggeplanten wordt de algengroei
bevorderd en zullen ook muggenlarven hier goed gedijen. Door het warme water willen zelfs
de zeggeplanten niet groeien. Vanwege het ontbreken van een opstaande rand waait er dagelijks zwerfvuil in het water, hergeen de hygiëne niet ten goede komt.

Degenerende beplanting in bakken

Van de lommerrijke beplanting langs de vijverrand is weinig over. De Aralia’s zijn voor het
grootste deel afgestorven, de onderbeplanting is al meerdere keren vervangen. De grond in
de bakken wordt te heet in de zomer, waardoor de grond mineraliseert, de humuscomponent
verdampt en er geen bodemleven meer aanwezig is. Het hydraterend vermogen van de aarde
verdwijnt, waardoor er bij het watergeven geen verdeling door de hele kluit meer plaatsvindt. Na het bodemleven sterven ook de wortels af en gaan de planten dood.

Slecht groeiende bomen

Allereerst staan er verkeerde boomsoorten in deze woonbuurt. In zo’n versteende hete omgeving past geen berkensoort. En ook de slanke Pyrus in de zijstraten maken geen groeispurt
in kroonvolume waarmee straks schaduw in de straat komt. De oorzaken van de slechte groei
moet hier allereerst gezocht worden in een verkeerde boomsoortkeus. Daarnaast moeten
we kijken naar de bodemomstandigheden van de standplaats. Is er voldoende humus en voeding aanwezig? Is de bodem voldoende vochtopnemend en luchtdoorlatend? Is er überhaupt
bodemleven aanwezig dat de voedingsopname van de wortels bevordert? Waarschijnlijk niet !
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek naar technische tekeningen Hillebrant Jacobsplein
Onderzoek naar plaats draagkolommen onder vijver en plein
Eerste presentatie “inrichting groen op verhard oppervlak”
Workshop 30 oktober 2018 + Knelpunteninventarisatie deelnemers
Uitwerken knelpunten in schetsen voor tweede presentatie
Workshop 20 november 2018 + ideeschetsen door bewoners
Maken kansenkaart met informatieboekje
Beplantingsadvies met referentiebeelden
Presentatie concept kansenkaart op 18 december 2018 aan bewoners

Participatie

Project-proces
14

Voorbereiding

Workshops
Tijdens twee workshops op 30 oktober en 20 november 2018 hebben 23
bewoners meegedacht om het leefklimaat in hun buurtje te verbeteren.
Landschapsarchitect J’ørn Copijn gaf presentaties van mogelijkheden
voor vergroenen van versteende oppervlakken. Daarbij kwamen naast
de kansen ook de faalfactoren in beeld. Een deel van het Hillebrant
Jacobsplein ligt namelijk bovenop een parkeergarage. De draagkracht
van de kolommen is het uitgangspunt van de gewichtsbelasting die op
maaiveldniveau aangebracht kan worden. Verder werd gedoceerd in
robuust groen in een levende bodem.
De deelnemers konden daarna aan de slag om hun knelpunten in
beeld te brengen en mochten in de volgende sessie meetekenen aan
ideeën voor vergroening van hun woonomgeving.

Allereerst was onderzoek naar de kolommen van de parkeergarage noodzakelijk
om de draagkracht op maaiveldniveau te
bepalen.
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Schets-ideeën workshop
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Wensen op rij
Binnenplaatsen parkeerruimtes (Privé-ruimte)
•
•
•
•

Nieuwe bomen binnenplaatsen
Parkeerplaatsen weg, grote tuin aanleggen
Combinatie van verschillende boomsoorten planten
Fruitbomen op binnenplaatsen

Terrassen woningen (privé-ruimte)

• Daktuinen en terrassen vergroenen (2x)
• Groene daken

AZIVO-gebouw (privé-ruimte)

• Daktuin aanleggen
• Blinde muur laten begroeien
• Grote bomen voor apotheek Volharding planten

Hillebrant Jacobsplein (publieksruimte)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Grote bomen langs gevels
Vijver vervangen door groen lieflijk parkje
Middenplein tussen vijvers autovrij maken
Vijver omvormen naar soort wetland
Natuursteen (flagstones) vervangen door mos/gras/ lage planten
Pijpleiding naar verste punt kleine vijver om water te verbinden met de gracht
Boomsluiterskade
Gelaagdheid in terrasopbouw langs vijver met planten, moestuin en bankjes
Vijverwater verbinden met grachtwater ter verkoeling
Bloemenstrook en bermgras langs vijver
Groenstrook doortrekken langs voorgevels met picknicktafels
Waterspeeltuin van vijver maken met watervalletjes
Kunstwerk bankjes weghalen (wordt niet gebruikt)
Pergola rond vijver maken met brede groenstrook
Vijverrand ophogen en zitjes maken in rand
Vijverwater vervangen door plantsoen met bomen en klein waterstroompje
Klinkerbestrating vervangen door grastegels met steppingstones
Grote boom met bank rondom op achtkantig pleintje

Willem Silviusstraat
•

Grote pergola over hele lengte straat

Adriaan Vlackstraat
•
•
•
•

Enorme boom midden op pleintje
Op pleintje brede houten bank op iedere hoek van 8-hoekige plein
Doortreken geveltuinen met guerillagardening
Grote verhoogde bakken maken met doorlopend groen

Christoffel Platijnstraat

• Groen aankleden maar kwaliteit breed straatprofiel behouden

Langs Boomsluiterskade (Publieksruimte)
•
•
•
•
•
•

Combizitjes water en groen
Systeem van waterplanten, watermolen (stroming), fontein, bruggetjes, veerpontje naar
overkant, wandelvlonder met planten
Geveltuin langs hele gevel
Boomspiegels volplanten
Vlonderpad in gracht met groene kademuur
Bankjes en vlonders langs de gracht

Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boomspiegels verbeteren in alle straten en meer eenheid maken
Bestrating vervangen door gatentegels met gras
Knotwilgen planten
Verrijdbare zitjes met plantenbakken a la Stockholm
Groene muren maken op grote blinde muurvlakken
Ruimte voor moestuinbakken (verplaatsbaar)
Alle balkons op derde etage vergroenen (privé)
Regentonnen installeren bij alle regenpijpen + gieter t.b.v. geveltuinen
Boomspiegels vergroten en verbinden
Bomenadoptieplan maken (watergeven, beheer etc)
Meer struiken
Vijverlijn doortrekken naar Servaas van Rooijenhof
Insectenhotels tussen groen plaatsen
Overal voortuintjes maken
Stroomkabels laten begroeien (?)
Geveltuintips (welke beplanting)
Groene golf door wijk maken
Op alle schuurtje rondom groene daken maken
Verticaal muurgroen van verschillende planten op kale muren
Alternatieve tips geven voor balkomplanten (prive)
GFT-compostverwerking
Orac’s vergroenen (ondergrondse vuilnisbakken)
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Kansen
1

S

Servaas van Rooyenhof
De boom die hier stond is doodgegaan en weggezaagd. De grond in de
overgebleven bloembak is uitgedroogd en gemineraliseerd met een slechte
vochthuishouding. Nieuwe grond, nieuwe grote boom en bodembedekkers.
Tegen de gevels muurgroen op rastergeleiding dat wortelt in een ruime geveltuin met goede grond en bodembedekkers. Eens per jaar snoeien.

2

A

Pleintje Adriaan Vlackstraat
Dit achthoekige centrale pleintje is 25 meter in doorsnede. In het midden
staat een kleine berk, een boomsoort die niet geschikt is voor deze versteende omgeving. Het is hier te heet in de zomer. Het pleintje vraagt om één of
meerdere grote bomen met een flinke kruin die schaduw geeft. Plataan of
zomerlinde zal hier goed gedijen. Eerst veel goede grond aanbrengen. Onder
de bomen een bloemenperk. Met bankjes rondom krijgt dit pleintje in de
zomer een prettige sociale buurtfunctie.

B

3

Bank met kap en gevelgroen

22

Een goed voorbeeld dat navolging verdiend. De gevels kunnen bijdragen aan
socialisatie door een bank te omlijsten met gevelgroen en eventueel een
beschuttende kap tegen lichte zomerregen. Gevelgroen geleiden op raster
en wortelend in ruime geveltuin met goede grond. Eens per jaar snoeien.
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C

Christoffel Plantijnstraat

Kleine vijver Hillebrant Jacobsplein
Dit deel van het plein ligt niet boven de parkeergarage. Er kunnen dus zonder problemen bomen langs de vijver worden geplant. Dat kan op de plek
van de plantenbakken. De boomkruinen geven dan voldoende schaduw om
de hittestress te verminderen. Zorg voor een royaal pakket bodemverbeteraar. Als de vijver veel muggen aantrekt kan het water ook worden vervangen door een perk met bloeiende vaste planten, bodembedekkers en een
klein stroompje. Zorg dan wel voor drainage van deze grote plantenbak.

Een lange rechte straat waar de boomsoort Pyrus calleryana ‘Canticleer’ met
zijn zuilvormige kruin nog wel wat jaren nodig heeft om de straat met groen te
vullen. De boomsoort bloeit in april/mei met witte bloemen en trekt dan veel
insecten aan. Om het groen echter robuuster te laten zijn, zouden we afscheid
moeten nemen van het standaard straatboomprincipe van één boom in een
kale boomspiegel. In deze brede straat is ruimte voor veel meer groen. Reserveer
één zijde van de straat voor gestoken parkeren en richt de overzijde in met grote
plantenbakken rond de bomen. Zet een tweede ‘Canticleer’ in de boomspiegel.
Klimmend gevelgroen op diverse plekken zorgt voor verticale vergroening.
Hetzelfde recept geldt voor de Willem Silviusstraat.

De bewoners willen middenpleintje
tussen de vijvers graag autovrij met een
grote boom in het midden
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Blinde muren vergroenen
Blinde muren vormen tijdens hete
zomers een enorme bron van hitteuitstraling. De zijgevel van de Azivoflat bijvoorbeeld staat de gehele dag
in de volle zon en zal de opgenomen
hitte in de nacht weer uitstralen. Een
simpele oplossing van dit probleem
is de toepassing van gevelbegroeiing.
In dit geval verschillende varianten
van de wilde wingerd (Parthenocissus) die langs een gevelgeleiding
binnen enkele jaren tot de dakrand
groeit. Deze plant behoeft nauwelijk onderhoud, maar vraagt wel een
goede basis om te wortelen.

Adriaan Vlackstraat
Deze straat is autoluw zonder parkeerplekken. Ruimte genoeg om te
spelen en om robuust groen aan te
leggen. De zes bomen in de straat
(Pyrus ‘Canticleer’) hebben nog flink
wat jaren nodig om groot te worden. Vanuit de boomvoet zouden
grote boombakken kunnen worden
aangelegd met bloeiende vaste
planten. De bewoners denken zelfs
aan pergola’s, waaronder ze een
zitje kunnen creeën voor zomerse
bijeenkomsten. Voor de plantenbakken moet voedzame grond
gebruikt worden.

Ook de grote muuroppervlakken in de
Christoffel Plantijnstraat komen in aanmerkig voor vergroening met wingerd.
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Boomsluiterskade

				

H

Hillebrant Jacobsplein

De grootste uitdaging ligt bij de grote vijver van het Hillebrant Jacobsplein. De vijver
heeft allang niet meer de allure en functie die hij bij oplevering had. Het water is vies,
de Aralia-boompjes (bijna) dood en de zomerse hitte maakt het plein onleefbaar. De
vijver ombouwen tot plantsoen lijkt een mooie optie. Er kan een gecontroleerd waterstroompje in het midden tussen de bomenrijen doorlopen. Bomen moeten boven op
de kolommen geplant worden. Door het verhogen van de huidige vijverrand kan een
perk met bloeiende vaste planten worden aangelegd. Door deze rand breder te maken,
kunnen hier ook uitsparingen voor zitjes in worden aangebracht. Gezamenlijk robuust
gevelgroen voor de huizen is ook een wens.
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De gracht van de Boomsluiterskade kent een traditionele aanleg van hoge harde oevers geflankeerd door
een bomenrij van opgekroonde lindes.
Hier liggen kansen voor verbetering van de leefomgeving. De gracht zou aan de kant van de Boomsluiterskade een drijvende wandelvlonder kunnen krijgen (zie
inzet) en langs de kademuur een rand van oeverbeplanting. Een mobiel terrasje op de vlonder is dan zo
geregeld. Deze aanpassing zou na de kaderestauratie
in 2020 kunnen worden gerealiseerd.

Voorbeeld van wandelvlonders
in Mechelen (België)
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Stappenplan

2019 e.v.

Alles op zijn tijd

De negen modules die als kans in beeld worden gebracht hebben lang niet
allemaal een snelle haalbaarheid. Er is zogenaamd “laaghangend fruit” dat
snel geoogst kan worden. De nummers 1 en 2 zijn daar een voorbeeld van.
Andere ideeën kosten meer tijd en voorbereiding. Kans nummer 9 zal moeten wachten tot de kades vervangen worden. Ook speelt het auteursrecht
van de vormgever van het plein een rol en zullen eigenaren van panden
bereid moeten worden gevonden om geleidingen voor klimmende gevelbeplanting aan hun pand toe te staan. En er zal budget gezocht moeten worden voor deze uitwerking. Dat is onderdeel van een vervolg project, evenals
de bestektekeningen.

2019 e.v.

Per onderdeel geven we een korte schets van de organisatie:

2019
2019 e.v.
2020 e.v.

2019 e.v.
30

Kans 1 en 2

Gemeente kan grote bomen en vaste planten leveren en plaatsen.
Voor gevelgroen eerst akkoord eigenaar pand, aanleg kan via project “Operatie Steenbreek” van Duurzaam Den Haag. Ontwerp: landschapsarchitect.

Kans 3

Particuliere aanvulling op de eigen gevel. Om geen wildgroei aan soorten
overkappingen te krijgen is een gemeenschappelijk ontwerp gewenst.

Kans 4 en 8

Grote bomen planten in en/of rond de vijver moet in samenspraak met de
ontwerper van het plein. Eventueel ombouwen van de vijver naar een plantsoen moet een gezamenlijk ontwerp zijn van architect en landschapsarchitect. Voor de grote vijver moeten eerst constructieberekeningen worden
gemaakt i.v.m de draagkracht van het garagedak. Ook de VvE van de garage
moet akkoord zijn. Dit is geen “laaghangend fruit” maar de voorbereiding
kan starten in 2019.

Kans 5

Grotere boomspiegels en gevelgroen zouden in 2019 gerealiseerd moeten
kunnen worden. Ontwerp en assortiment: landschapsarchitect, uitvoering:
Operatie Steenbreek. Toestemming eigenaren panden voor gevelgeleiding
klimgroen.

2020 e.v.

Kans 6

De vormgeving van pergola en plantenbakken moet voor een uniforme
invulling in handen zijn van de landschapsarchitect. Waarschijnlijk zal de
ACOR (adviescommissie openbare ruimte) hier ook nog wel iets over willen zeggen. Ook het reguliere onderhoud moet een eigen professionele
beheervorm krijgen om niet de kans te lopen dat deze investering opnieuw verdroogd door ondeskundigheid.
Organisatie en realisatie zouden prima in 2019 kunnen worden afgerond.

Kans 7

Vergroenen muren vraagt om deelname van betrokken pandeigenaren.
Er zal toestemming en een financiële bijdrage van hen verwacht worden
voor het aanbrengen van de gevelgeleiding. Bij een VvE is dat een democratisch proces dat op de jaarlijkse VvE-vergadering moet worden besproken. Desondanks zou er in 2019 gestart kunnen worden met uitvoering.
De aanplant van het gevelgroen incl. de grondverbetering in een royale
geveltuin kan via Operatie Steenbreek.

Kans 9

In 2020 staat de renovatie van de kademuren gepland. De eventuele
uitvoering van dit idee zal dus moeten wachten tot die werkzaamheden
achter de rug zijn. Zo’n grote renovatie geeft echter ook extra financiële
mogelijkheden als het project kan meelopen op de gemeentelijke begroting. Een drijvende wandelvlonder kan ook verder worden uitgewerkt
voor andere grachten in de stad. Het geeft de stad een extra impuls.
Drijvende vlonders kunnen makkelijk verplaatst worden. Dat geldt mogelijk ook voor drijvende vooroevers met oevervegetatie. Het Haagse grachtenwater wordt steeds schoner en er komt ook steeds meer leven in het
water (flora en fauna). Maar de oevers zijn ouderwets kaal, hoog en hard
en doen niet mee met de biodiversiteit. Om vele biologische redenen zou
het zeer gewenst zijn om daar een oplossing voor te bedenken.

Onderhoud

De aanleg van bijzonder groen vraagt ook om extra zorg voor onderhoud.
Daarom is het belangrijk dat er aandacht komt voor een eigen groenparagraaf voor het Haegsch Hof waarin aanleg, begeleiding, uitvoering
en budget voor langere termijn geregeld worden. Het lijkt logisch dat
bewoners bij het onderhoud participeren en wellicht ook een financiële
bijdrage leveren. Dit zijn echter zaken die in een vervolgtraject geregeld
moeten worden.
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“

Groene en klimaatbestendige stad
Doordat het weerpatroon grilliger wordt, zullen neerslag, harde wind en hitte vaker voorkomen. Daardoor komt de leefbaarheid van de stad, met name ook voor kwetsbare mensen,
onder druk te staan. Voor een goed leefklimaat in de stad, komt er meer groen in de stad en
meer ruimte voor water. En bij gebiedsontwikkelingen staat voorop dat de openbare ruimte
‘klimaatadaptief’ is.
Bomen vormen ons groene kapitaal. We gaan zeer terughoudend om met het afgeven van
kapvergunningen. Bomen worden alleen gekapt als het aantoonbaar niet anders kan. Omdat
we kapvergunningen zorgvuldiger willen gaan toetsen, verhogen we de leges. Deze periode
komen er fors meer (straat)bomen bij.
Ook willen we meer natuurlijke beplanting, groene daken, verticaal groen en geveltuintjes
creëren, met name in de meest versteende wijken. We betrekken bewoners actief bij het zoeken van geschikte locaties voor bomen en ander groen. Dat doen we op verschillende manieren. We streven naar het aanpakken van de tien meest versteende plekken in iedere wijk. De
zogenaamde Pleinenaanpak krijgt navolging in de hele stad. We gaan experimenteren met
leefstraten en vrijstraten.
Wijken met veel achterstallig (groen)onderhoud krijgen gefaseerd een opknapbeurt, dit gaat
vooral om Houtwijk, Nieuw-Waldeck en Mariahoeve. We maken een plan om bewoners en organisaties te stimuleren hun tuinen te vergroenen. Operatie Steenbreek wordt uitgebouwd
net als de subsidieregeling voor groene daken.
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